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Eveniment important de raportat:  

Solicitare acționari de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. 

 Oltenia S.A. 
 

S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii că a fost înregistrată sub nr.      

5291/14.08.2020 solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, 

transmisă de către S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. care dețin împreună 

acțiuni reprezentând 5,1750% din capitalul social al societății, cu puncte pe ordinea de zi 

referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019. 

Cererea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi supusă spre 

analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca decizia 

adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale. 
 

Anexăm solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. 

 
 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 
 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU 

Preşedinte / Director General 
 

 

 

             ec. Viorica Bălan 

Ofițer de Conformitate 
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Subscrisele Societatea de Investitii Financiare Banat-Crifana S.A., Cu sediul in 
str. Calea Victoriei nr. 35 A, Arad, jud. Arad, inregistrati la Oficit4 Registrului Comertului 
sub numArul J02/1898/1992, avand codul unic de inregistrare 2761040 (denumitA aici ci „SIF 
Banat-Crisana S.A."), detinkoare a unui numAr de 	actiuni emise tie Societatea de 
Investitii Financiare Oltenia S.A., reprezentand 2,0709% din capitalul social al Societatii de 
Investitii Financiare Oltenia S.A. 0 

Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., prim administratorul sau, 
Societatea de Administrare a Inwstitiilor Muntenia Invest S.A., avand sediul in Bucureati, 
str. Serghei Vasilievici Ralunaninov, nr.46-48, parter, cam. 2 sector 2, inregistrata la Oficiul 
R.egistrului Comertului sub numArul .140/27499/1992, avand codul unic de inregistrare 
3168735 (denumitA aid i „SIF Muntenia S.A."), delinatoare a unui numAr de 
actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., reprezendnd 3,1041% din 
capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A., 

solicitim impreuni, ca detinitoare a 5,1750% din capitalul social al societitii, In 
baza art. 92 aim. (23) din Legea nr. 24/2017 si a art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, 
convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor Societitii de Investitii Financiare 
Oltenia S.A., cu sediul in Craiova, str. Tufanele nr. 1, judetul Dolj, inregistratA in oficiul 
registrului comertului sub nr. 316/1210/1993, avand codul unic de inregistrare R04175676 
(denurnita." aid i „societatea" sau „SIF Oltenia S.A."), cu urnattoarea ordine de zi: 

„1. Alegerea secretarului sedintei adunarii generale a actionarilor societatii, respectiv 
a actionarului Marcel Gheorghe, avand datele complete de identificare disponibile la sediul 
societAtii, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor 
aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum ci indeplinirea tuturor formalitAtilor cerute de lege 
si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarii generale a actionarilor, totodata dl 
Marcel Gheorghe va intocmi procesul-verbal at sedintei adunarii generale a actionarilor. 

2. Numirea notanilui public Virgil Claudiu Flurar din cadrul Biroului Notar Public - 
SPN Doina Faurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, 
a operatiunilor efectuate de secretarul/ii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 aim. 
(3) din Legea nr. 31/1990. 



3. Alegerea comisiei de nuniärare a voturilor exprimate de aconari asupra punctelor 
aflate pe ordinea de zi a adunArii generale ordinate a acionari1or societatii, compusã din 
aclionarul Marcel Gheorghe propus ca secretar de edintA a adunärii, având datele complete 
de identificare disponibile la sediul societãii. 

4. Revocarea HotArárii nr. 3 a adunàrii generale ordinate a actionarilor  societ4ii din 
28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicatA la 28.04.2020 In 
pagina societAtii din website-ul Bursei de Valori Bucureti. 

5. Revocarea Hothrârii nr. 4 a adunArii generale ordinate a actionarilor societätii din 
28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicatá la 28.04.2020 in 
pagina societatii din website-ul Bursei de Valori Bucureti. 

6. Revocarea Hotárârii nr. 5 a adunärii generale ordinare a actionarilor societàlii din 
28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicatä la. 28.04.2020 in 
pagina societai din website-ul Bursei de Valori Bucureti. 

7. Revocarea Hothrãrii nr. 6 a adunärii generale ordinare a acionarilor societälii din 
28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicatA la 28.04.2020 In 
pagina societäi din website-ul Bursei de Valori Bucureti. 

S. Revocarea HotArfirii nr. 7 a adunrii generale ordinare a actionarilor soeietätii din 
2804.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicatA la. 28.04.2020 in 
pagina societatii din website-ul Bursei de Valori Bucureti. 

9. Revocarea Hotärârii nr.8 a adpi*ii generale ordinare a actionarilor  societäi din 
28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicatA la 28.04.2020 In 
pagina societAtii din website-ul Bursei de Valori Bucureti. 

10. Revocarea Hotàrârii nr. 3 a adunrii generale ordinate a actionarilor societAlii din 
28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Buu, vicepreedinte al consiliului de administratie al 
societAtii, astfel cum a fost comunicatá la 4.05 .2020 in pagina socieii din website-ul Bursei 
de Valori Bucureti. 

11. Revocarea Flotärárii nr. 4 a aduttárii generale ordinate a actionarilor  società4ii din 
28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu, vicepreedinte al consiliului de administrae al 
societãii, astfel cum a fost comunicatA La 4.05.2020 in pagina societAtil din website-ul Bursei 
de Valori Bucureti. 

12. Revocarea Hotärãrii nr. 5 a adunArii generale ordinate a actionarilor  societAii din 
28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu, vicepreedinte al consiliului de adninistratie al 
societäi, astfel cum a fost comunicatA la 4.05.2020 In pagina societätii din website-ul Bursei 
de Valori Bucureti. 

13. Revocarea Hoththii nr. 6 a adunArii generale ordinate a aclionarilor  societAtii din 
28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu, vicepreedinte al consiliului de administraçie al 
societAii, astfel cum a fost comunicatA la 4.05.2020 In pagina societAlii din website-ul Bursei 
de Valori Bucureti. 

14. Revocarea Hotàrárii nr. 7 a adunirii generale ordinate a actionarilor  societAtii din 
28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu, vieepreedinte al consiliului de admmistratie al 
societätii, astfel cum a fost comunicatA la. 4.05.2020 In pagina societAlii din website-ul Bursei 
de Valori BueureØ. 



15. Revocarea Hothrrii nr. 8 a adunärii generale ordinare a aclionarilor  societAi din 
28.04.2020 prezidate de. dl Cristian Buu, viceprqedinte al consiliului de administratie al 
societai, astfel cum a fost comunicatA la 4.05.2020 In pagina societàlii din website-ul Bursei 
de Valori Bucureti. 

16. Revocarea HotAràrii nr. 9 a adunãrii generale ordinare a aetionarilor societ1ii din 
28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu, vicepreedinte al consiliului de Rdminislr4ie al 
societalii, astfel cum a fost comunicatA la 4.05.2020 In pagina societAtii din website-ul Bursei 
de Valori Bucureti. 

17. Revocarea Hotârrii nr. 10 a adunärii generale ordinare a aconarilor societapi 
din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu, vicepreedinte al consiliului de administrape 
al societAtii, astfel cum a lost comunicatà la 4.05.2020 In pagina societAlii din website-ul 
Bursei de Valori Bucureti. 

IS. Revocarea Hotrârii nr. 11 a adunäril generale ordinare a aclionarilor  societãii 
din 2 8.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu, vicepreedinte al consiliului de administralie 
al societAi, astfel cum a fost comunicatA la 4.05.2020 In pagina societAtii din website-ul 
Bursei de Valori Bucure$i. 

19. Revocarea Hotàrârii nr. 12 a adunrii generale ordinare a actionarilor societäli 
din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu, vcepreedinte al consiliului de administr4ie 
al societAi, astfel cum a lost comunicatA la 4.05.2020 In pagina societatli din website-ul 
Bursei de Valori Bucureti. 

20. Prezentarea §i aprobarea Situatiilor financiare individuale §i consolidate ale S.I.F. 
Oltenia - S.A. la 31.12.2019, mntocmite In conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru 
aprobarea Reg1ementriIor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiarä, aplicabile entita1or autorizate, reglementate §i supravegheate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiarl din Sectorul lnstrumentelor i Investiiilor Financiare, pe baza 
Rapoartelor Consiliului de Administratie i ale Auditorului Financiar. 

21. Aprobarea repartizrii profitului net pentru exerciçiul financiar al anului 2019 in 
sumà de 124.132.273,67 lei, pe urmätoarele destinatii: 

a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea cc asigura un 
dividend brut pe aciune de 0,10 lei. 

Dividendul propus asigutä o ratä de remunerare a aconari1or de 4,70% calculatà la 
preu1 mediu de tranzac;ionare al acuniIor In 2019(2,1272 lei/actiune) §i 3,91% calculatã la 
prétul de Inchidere pentru anul 2019 (2,56 ici/actiune). 

Se aproba data de 01.07.2020 ca Data Plalii dividendelor In conformitate cu 
dispozitiile art. 178 aim. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Dislribuirea dividendelor 
cAtre aconari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plätii 
Rind suportate de ctre ac;ionari din valoarea dividendului net. 

b). Alte rezerve (surse proprii de finantare): 71.917.3 59,37 lei (57,9361% din profitul 
net) in vederea constituirii fondurulor necesare pentru investitii, In special pentru derularea 
unui viitor program de rscumparare a 22.149.143 acuni proprii In vederea reducerii 
capitalului social a! societAlii 

22. Aprobarea descàrcärii de gestiune a adnilmstratorilor pentru activitatea 
desfuratä In exerciuI financiar a! anului 2019. 



23. Prezentarea i aprobarea Bugetului de Venituri §i Cheltuieli pentru anti! 2020 i a 
Strategiei pentru anul 2020. 

24. Aprobarea efecturii In exercitiul financiar al anului 2020 a mnregistrarii contabile 
Ia ,,venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitAi br, 
pentru care dreptul la aciune se stinge prin prescriplie, respectiv dividendele aferente 
exerciiului financiar al anului 2016, existente In sold ca neplä.tite la finele zilci de 
30.19.2020. 

25. Aprobarea itnputemicirii reprezentantu]ui legal al societA4ii i, separat, a 
secretarului de edinA al adunârii generale a acionarilor care a fost desemnat pentru 
mntocmirea procesului-verbal al §edintei adunärii generale a aclionarilor, fiecare putand lucra 
independent §i on drept de substituire, pentru a semna hotrãrile adunãrii generale a 
actionarilor qi once alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea 0 pentru a efectua 
toate actele §i forma1itAile de publicitate, de inregistrare §i de implementare a hotärrilor 
adoptate de adunarea generala a actionarilor la oficiul registrului comerçului, Autonitatea de 
Supraveghere FinanciarA, Depozitarul Central S.A. §i la once alte autoritAti. 

26. Aprobarea instructiunii cAtre consiliul de Administraie §i cAtre conducerea 
supenioarA a societAlii de a furniza prompt Imputernicitului, respectiv secretarului de qedinjA 
al adunArii generale a aclionarilor  desemnat pentru Intocniirea procesului-verbal al jedintei 
adunAnii generale a actionaribor,  precum §i pentru efectuarea actelor i formalitatilor de 
publicitate, de Inregistrare §i de implementare a hotArãnilor adoptate de adunarea generalä a 
ac!ionarilor, toate informaii1e §i documentele necesare §i de a acorda acestuia tot sprijinul 
necesar In acest scop." 

Având in vedere cererea noastrA de convocare a adunArii generale a actionarilor, 
solicitAm sA dispunei publicarea, prin raport curent, a acestei cereri, ImpreunA cujustificarea 
anexatA pentru ca too actionanii são cunoascA 0 sA voteze in cunotii4ä de cauzA. Subliniem 
c6 omisiunea publicArii justificãnii constituie tin abuz de naturA sA deturneze voina socialA 
prin ascunderea unor informa;ii necesare actionarilor  pentru a vota In cunotintA de cauzã 
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunArii. 

Pentru analiza i dezbaterea punctelor 20-24 aflate pe ordinea de zi propusA, vA 
solicitAm sA faceti disponibile acionari1or matenialele informative Intocmite de societate 
'pentru adunarea generala ordinarA a aclionaribor SW Oltenia SA din 28.04.2020. In acest 
sens, solicitm respectarea dispoziiilor art. 188 din Regulamentul itt. 5/2018 emis de ASF 
refenitoare la publicarea informai1or, documentelor qi matenialelor aferente adunAnli. 

De asemenea, solicitAm ca toate deciziile i mAsuribe pentru organizarea qi tinerea 
adunArii generale a actionarilor,  sA fie luate cu respectarea strictA a prevederilor legale qi a 
drepturilor tuturor acionarilor de a participa in adunare §i de a vota. In mod special; solicitAm 
luarea mAsurilor necesare pentru tinerea adunAnii intr-un spa4iu care sA pennitã participarea 
personalA a actionarilor  la adunare, cel puin intr-un mimAr egal cu ceb mal mare numAr de 
actionari participani La adunare inregistrat In ultimii trei ani. Subliniem cã neluarea mAsurilor 
organizatorice necesare atrage raspunderea persoanebor vinovate de Incãlcarea drepturilor 
actionaribor i de obstru4ionarea vointei sociale. 

AnexAm prezentei solicitAri urmAtoarele tnscrisuri: 
1. Justificarea convocArii i a punctelor incluse pe ordinea de zi propusA prin cererca 

convocare a adunAnii generale a actionarilor. 
2. Proiectele hotArârilor aferente punctelor incluse pe ordinea de zi din solicitarea 

convocare a adunArii generale a actionanilor. 

e 



Documentele care atestã de(inerile de aqiuni ale aqionarilor-solicitan;i, respectiv: 
3. Extrasul de cont din care rezultä calitatea de aconar a SIF Banat-Criana S.A. i numru1 

de actiuni  detinute la data solicitàrii, emis de Depozitarul Central sau, dupA caz, de cAtre 
participanii la sistemul acestuia, care furnizeazA servicii de custodie, respectiv 
certificarea en nr. DO/DOPFIEC/594/13.08.2020. emisA de Banca ComercialA Romnä 
la 13.08.2020; 

4. Extrasul de cont din care rezultA calitateade aconar a SIP Muntenia S.A. §i numruI de 
actiuni detinute la data solicitärii, emis de Depozitarul Central sau, dupA caz, de cAtre 
participanii la sistemul acestuia, care furnizeazA servicli de custodie, respectiv 
certificarea din 13.08.2020 emisA de BR!) Groupe Societe Generale; 
Documentul care atestã inscrierea infonnaiei privind reprezentantul legal la Oficiul 
registrului comer;ului on la Depozitarul Central sau, dupa caz, la participanfii la 
sistemul acestuia, care furnizeaza servicii de custodie, prezenwt in original sau in copie 
conforma cu originalul: 

5. Certificatul constatator nr. 37122/12.08.2020 eliberat de Oficiul registrului comertului, 
pentru SIP Banat-Cnana S.A.; 

6. Adresa emisA de Depozitarul Central cu nr. 23377/13.08.2020, pentru SIP Banat-Criana 
S.A.; 

7. Certifleatul constatator nr. 468683/10.08.2020 eliberat de Oficiul registrului comertului, 
pentru SIF Muntenia S.A. 

8. Certiflcatul constatator nr. 477470/13.08.2020 eliberat de Oficiul registrului comerçului, 
pentru Societatea de Athuinistrare a Investitiilor Muntenia Invest S.A. 
Declarafie de accept.are afuncjiei de secretar al adunárii generale a aqionarilor # de 
exprimare a acordului notarului public pentru supravegherea opera,tiunilor secretarilor 
adunàrii generale a aqionanilor. 

9. Dec1araia de acceptare a funetiei de secretar al adunrii generale a acçionarilor date de 
dl Marcel Gheorghe propus ca secretar prin convocare. 

10. Dec1araia notarului public FAurar Virgil Claudiu prin care ii exprimA acordul pentru 
supravegherea operauni1or secretarilor adunrii generate a aconarilor SIP Oltenia S.A. 
Copia actelor de identitate ale reprezentanlor legali ai acfionarilor care transmit 
solicitarea # ale persoanelor propuse ca secretori de vedinJá a! adunárii: 

11. Copie a cArtii de identitate a reprezentantulni legal at SIP Banat-Criana S.A. 
12. Copie a cä4ii de identitate a reprezentantului legal a! SIF Muntenia S.A. 
13. Copie a cärii de identitate a dlui Marcel Gheorghe propus ca secretar prin convocare. 

Prezenta solicitare este transmisA SocietAii de Investitii Financiare Oltenia SA, inclusiv prin 
potA electronicA la adresele public@sifolt.ro  §i mihaela.talea@sifolt.ro, agasifolt.ro. 

Cu stimA, 

SW BANAT-CRIANA S.A. 

Radu-Räzvan STRAUT 

Vicepreedinte a! CA - Director General Adj. 



I 

SIF MUNTENIA S.A., prin administrator SAT MUNTENIA INVEST SA 

Nicusor-Marian BUICA 



JIJSTIFICAREA PUNCi)LOR INCLUSE PE ORDINEA DE ZI PROPUSA 1 
SOLICITAREA DE CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A 

ACTIONARILOR SOCIETATII DE INVESTI41I FINANCIARE OLTENIA S.A. CU 
SEDIUL IN CRAIOVA, STR. TUFANELE NIL 1, JUDETUL DOW 

Subscrisele Societatea de Tnvestii Financiare Banat-Criana S.A. (denurnitA In continuare 
i ,,SIF Banat-Criana S.A.") i Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. (denuinitA In 

continuare §i ,,STF Muntenia S.A.") formulAm prezentajustificare pentru solicitarea de convocare 
a adunrii generale ordinate a aclionarilor  Societátii de Investiii Financiare Oltenia S.A. 
(denuinitA In continuare i ,,SIF Oltenia S.A." sau ,,societatea"). 

PRECIZARE GENERALA 

La data de 28.04.2020 adunarea generala ordinarã a acçionarilor societAtii a adoptat mai 
multe hotArãri care sunt atacate In instantä, find obiectul unui numAr semnificativ de dosare, ca 
urmare a Inc1cArii dispoziiilor legale imperative referitoare Ia desthurarea adunãrii qi la 
respectarea dreptului actionarilor  de a participa personal Ia adunare §i tie a vota In cadrul acesteia. 
Printre aceste dosare se aflA i dosarele cu nr. 2636/6312020 i nr. 2634/63/2020 aflate pe rolul 
Tribunalului Dolj. In dosarul cu nr. 2636/63/2020, care are termen de judecatá la 08.09.2020, se 
solicit! constatarea nu1itAii absolute a Hotärãrilor cu nr. 1-8 din 28.04.2020 adoptate de adunarea 
generala ordinarA a acionarilor societAlii care a fost prezidata de dl Tudor Ciurezu. In dosarul nr. 
2634/63/2020, care are termen de judecatA la 07.09.2020, se solicitA respingerea cererii de 
Inregistrare a menonArii in registrul comeriului  a Hotãrrilor cu nr. 1-12 adoptate de adunarea 
generala ordinarA a aconaiilor societA!ii care a fost prezidata de dl Cristian Buu. 

Prin Decizia nr. 315/15.07.2020, pronuiflatA in dosarul nr. 2635/63/2020, Curtea de Ape! 
Craiova a dispus suspendarea executArii Hotärârilor cu nr. 1-8 adoptate de adunarea adunarea 
generala ordinarä a acionarilor din 28.04.2020 prezidatã de Tudor Ciurezu. 

At&t litigiile referitoare la legalitatea hothrrilor adunârii generale ordinare a actionarilor 
din 28.04.2020, cat i suspendarea executärii unora dintre aceste hotärâri creeazA o situatie de 
incertitudine juridicà cu privire la situallile financiare ale societAii, repartizarea profltului, 
acordarea dividendelor i bugetul de venituri §i cheltuieli al societatii pentru anul 2020. Aceastä 
incertitudine juridicA genereazä consecinte prejudiciabile at&t pentru actionari,  cat §i pentru 
societate. La aceste consecine prejudiciabile se adauga i consecinça negativa creatä de actul 
iresponsabil al conduceril superioare a societAtii de a plãti dividende unora dintre aclionari,  de'i 
se cunotea Ca hotArârea adunArii generale a acionarilor de aprobare a dividendelor este contestatA 
In justiie. In acest mod, unii dintre actionari  au priniit dividene insA altii flu au beneficial de 
aceIai tratament, jar executarea hothrrii a fost suspendata de instanta de judecazä. 

Pentru a Inlätura incertitudineajuridica, pentru a dirninua risewile §i pentru a pune capAt 
litigiilor actuate, care sunt Indelungate qi costisitoare pentru societate, adunarea generalä a 
actionarilor societAlii poate adopta hotärâri care s& clarifice voir4a acestora, frA a a.tepta de 
solutionarea litigiilor, care poate dura câva ani. Avánd in vedere cã hotArârile adunärii generale 
ordinare a aclionarilor societäii din data tie 28.04.2020 au fost atacate pentru Incàlcarea unor 
dispozitii legale imperative privind validitatea acestora, sanctiunea  aplicabila i probabila este 
nulitatea absolutA a hotArárilor. Prin urmare, adunarea generala a acçionarilor societAi are 
posibilitatea revocrii hotàrârilor atacate i anulabile Inainte de constatarea nulitAtii absolute tie 
cãtre instaxfla judecAtoreascã. Adunarea are i posibilitatea readoptArii hotãrãrilor cu respectarea 
conditiilor legale pentru validitatea acestora, inclusiv Cu respectarea drepturilor tuturor 
aclionarilor societaii tie a participa la adunare §i de a vota in cadrul acesteia. Prezenta solicitare 
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de convocare a adunrii generate ordinare a actionarilor are In vedere aceste douA so1ui - 
revocarea hothràrilor anulabile i readoptarea hotãrãrilor In conditii de legalitate. 

PUNCTELE 1-3 PROFUSE FE ORIMNEA DE ZI 

Punctele propuse pe ordinea de zi referitoare la alegerea secretarilor §edinlei adunärii 
generale a aconari1or, numirea notarului public pentru supravegherea operaiunilor efectuate de 
secretarul/ii adunrii generate i alegerea comisiei de numArare a voturilor exprimate de aclionari, 
an caractcr organizatoric §i sunt preväzute pentru buna desfurare a adunärii generate a 
actionarilor societatii, In conformitate cu dispoziiile art. 129 din Legea nr. 31/1990 0 Cu practica 
anterioarA a societAtii. 

n considerarea ega1itAii de tratainent a actionarilor i a faptului cA statistic un procent mar 
mare din drepturile de vot se exprima prin corespondenta, este oportunA propunerea unui 
secretariat de §edintA i o comisie de numrare de voturilor ca punct distinct pe ordinea de zi a 
adunärii astfel mncât too acionarii sä Ii poatA exprima votul i en privire la aceste aspecte. 

TotodatA pentru a preveni eventuate erori la numArarea voturilor, a fost propus un acçionar 
care flu este functionar  al SIF Oltenia S.A., astfel mncAt se evitA riscul unei atitudini pArtinitoare, 
deoarece la §edinta din data de 24.04.2019 a aduitArii generate ordinare a aclionarilor  SIF Oltenia 
S.A. au existat erori la numärarea voturilor efecttte de persoanele propuse de preedinte1e de 
edinçA, respectiv de dl Tudor Ciurezu. Aceste erori au fost semnalate i consemnate In procesul-

verbal al acelei ediifle. 

Pentru InlAturarea oricärui dubiu privind corectitudinea i precizia oper4iunilor 
Indeplinite de secretaruliii adunärii pentru constatarea indeplinirii formalitAçilor cerute de lege i 
de actul constitutiv at societAii pentru linerea adunrii generale a fost propusA numirea domnului 
Virgil Claudin FAurar, notar public, pentru a supraveghea oper4iunile menonate. 

PUNCTUL 4 PROPUS PE ORDLNIEA DE 11 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea HotArrii nr. 3 a adunãrii generate 
ordinare a aconarilor societAçii din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu este justificat de 
nerespectarea conditiilor legate pentru validitatea acesteia la momentul adopthrii sale. HotArArea 
a fost luatA cu nerespectarea condiilor de desfurare a adunrii generate a actionarilor qi de 
nerespectarea dreptului tuturor actionarilor  societAii de a participa personal la adunare qi de a vota 
In eadrul acesteia. Au fost astfel Incälcate dispozi;iile art. 46 aim. (2) din Legea nr. 24/2017, care 
impuneau societAii si, In special, adniinistratorilor acesteia sA asigure un tratament egal pentru 
too deinAtorii de aciuni de ace14 tip i clasA care se aflA Intr-o situatie idenlicA. Aceste IncAlcàri 
sunt sancçionate cu nulitatea absolutä, astfel CA, prin revocarea hotArârii, se va stinge litigiul 
privind constatarea nulitAtii absolute a acesteia, care face obiectul Dosarului nr. 2636/63/2020 
aflat pe rolul Tribunalulni Dolj, evitându-se prelungirea incertitudinii juridice §i pronulflarea unei 
hotàrári judecAtoreti contra societAtii. In acelai timp, adunarea generalA a aqionarilor poate 
adopta o hotArãre en acelai cor4inut, dar In conditii de legalitate, conform cu propunerea care se 
aflA pe ordinea de zi a adunrii. 

HotArârea propusä spre revocare are urm.toru1 cozflinut: ,,(1) Se aprobA Situaile 
financiare individuale ale SIP Oltenia SA la 31.12.2019, Intocmite in conformitate en Norma m. 
39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme en Standardele Internalionale de 
Raportare FinanciarA, aplicabile entitAlilor autorizate, reglementate i supravegheate de 
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investiliilor Financiare, In 
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forma prezentatà, pe baza Raportului Consiliului de Adniinistrape i a Raportului auditorului 
financiar (inclusiv provizionui constituit pentru stimularea sa1ariai1or, membrilor conducerii 
superioare cu contract de mandat §i a membrilor Consiliului de Administralie, conform 
prevederilor din Actul constitutiv al SIP Oltenia SA, RotArârii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 
20.04.2013, HotArârii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia din 04.04.2017, Contractelor de mandat ale 
conducerii superioare i Contractului Colectiv de Munca al societäiii. Constituirea si distribuirea 
fondului pentru conducerea superioara si administratori se va realiza potrivit prevederilor 
Hotàrârii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013 i Hotrârii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia 
SA din 04.04.2017, iar pentru salari4i, competena de distribuire se deleagA conducerii 
superioare). 

(2) Se aproba Situa%iile financiare consolidate ale SIP Oltenia SA 1a 31.12.2019, intocmite 
in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile confornie cu 
Standardele Internationale de Raportare Financiar., aplicabile entitAi1or autorizate, reglementate 
i supravegheate de Autoritatea de Supraveghere FinanciarA din Sectorul Instrumentelor i 

Investiliilor Financiare, in forma prezentatA, pe baza Raportului Consiliului de Administr4ie i a 
Raportului auditorului financiar." 

PUNCTUL S PROPUS PE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea HotArârii nr. 4 a adunArii generale 
ordinare a actionarilor  societAi din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu este justificat de 
nerespectarea conditlilor legale pentru validitatea acesteia la momentul adopthrii sale. Hotârãrea 
a fost luata cu nerespectarea condiliilor de desfurare a adunrii generale a aconarilor §i cu 
nerespectarea dreptului tuturor actionarilor  societAii de a participa personal la adunare §i de a vota 
in cadrul acesteia. Au fost astfel Inc.lcate dispoziii1e art. 46 aIm. (2) din Legea nr. 24/2017, care 
impuneau societalii i, in special, administratoiilor acesteia, sá asigure un tratainent egal pentru 
toti deçinAtorii de actiuni de ace1ai tip §i clasä care se aft intr-o situatie identicä. Aceste incälcri 
sunt sanctionate cu nulitatea absolutA, astfel cä, prin revocarea hothrârii, se va stinge litigiul 
privind constatarea nulitAlii absolute a acesteia, care face obiectul Dosarului nr. 2636/63/2020 
aflat pe rolul Tribunalului Dolj, evit5ndu-se prelungirea incertitudinii juridice 0 pronunlarea unei 
hotàrri judecAtoreti contra societAtii. In ace1ai timp, adunarea generala a actionarilor poate 
adopta o hothrâre cu ace1a.i continut, dar in conditli de legalitate, conform cu propunerea care se 
aflA PC ordinea de zi a adunrii. 

Hotãthrea propusd spre revocare are urmAtorul continut: ,,Se aprobã repartizarea profitului 
net pentru exerciliul financiar al anului 2019 in suma de 124.132.273,67 lei, pe urmAtoarele 
destinatii: a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea cc asigurä un 
dividend brut pe actiune  de 0,10 lei. Dividendul propus asigurao ratA de remunerare a actionarilor 
de 4,70% calculatA la pre1 mediu de tranzactionare at actiunilor In 2019 (2,1272 lei/actiune) i 
3,91% calculatä la preu1 de Inchidere pentru anul 2019 (2,56 Iei/actiune). Se aproba data de 
01.07.2020 ca DATA PLATH dividendelor In conformitate cu dispozitiile art. 178 aim. (2). din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua In 
conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plAi fund suportate de cAtre actionari  din 
valoarea dividendulul net. b). Alte rezerve (surse proprii de finanlare): 71.917.359,37 lei 
(57,9361% din profitul net) In vederea constituirii fondurilor necesare pentru investitii, in special 
pentru derularea unui viitor program de rascuruparare a 22.149.143 actiuni  proprii In vederea 
reducerii capitalului social al societAii." 



PIJNCTIJL 6 PROPUS PE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea Hotrrii nr. 5 a adunärii generale 
ordinare a actionarilor  societä4ii din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu este justificat de 
nerespectarea conditiilor legale pentru validitatea acesteia la momentul adoptârii sale. Hothrárea 
a fost lvatg  cu nerespectarea conditiilor de desfurare a adunrii generale a aconarilor §i cu 
nerespectarea dreptului tuturor actionarilor societAçii de a participa personal la adunare i de a vota 
in cadrul acesteia. Au fost astfel IncAlcate dispozitiile art. 46 aim. (2) din Legea nr. 2412017, care 
impunean societã4ii i, In special, adniinistratorilor acesteia, sA asigure un tratament egal pentru 
too delinAtorii  de acliuni de acelai tip §i clasä care se aflA Intr-o situatie identicA. Aceste Incálcäri 
sunt saneponate cu nulitatea absolutä, astfel cA, prin revocarea hotrârii, se va stinge litigiul 
privind constatarea nulitAi absolute a acesteia, care face obiectul Dosarului nr. 2636/63/2020 
aflat pe rolul Tribunalului Dolj, evitârtdu-se prelungirea incertitudinli juridice i pronunarea unei 
hoU%rãri judecAtoreti contra societAtu. In ace1ai timp, adunarea generalA a aclionarilor poate 
adopta o hotärãre cu acelai colflinut, dar In condiii de legalitate, conform en propunerea care se 
aflä pe ordinea de zi a adunrii. 

Hothrârea propusA spre revocare are urmAtorul coiflinut: ,,Se aprobA descrcarea de 
gestiune a admiriistratorilor pentru activitatea desfasuratA In exerci4iul financiar a! anului 2019." 

PUNCTUL 7 PROPUS PE ORDINEA DE ZI 

• Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea Hotarárii nr. 6 a adunArii generale 
ordinare a actionarilor societA;ii din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu este justificat de 
nerespectarea condiiilor legale pentru validitatea acesteia la momentul adoptArii sale. Hothrârea 
a. fost luatA cu nerespectarea conditiilor de desturare a aduitärii generale a actionarilor Vi cu 
nerespectarea dreptului tuturor actionarilor societh4ii de a participa personal la adunare §i de a vota 
In cadrul acesteia. Au fost astfel incAlcate dispoziiile art. 46 aim. (2) din Legea nr. 24/2017, care 
ixnpuneau societAii i, in special, administratorilor acesteia, sA asigure un tratament egal pentru 
.too detinAtorii de acuni de aceIai tip 0 clasA care se afiA Intr-o situatie identicA. Aceste IncälcAri 
sunt sanclionate cu nulitatea absolutA, astfel CA, prin revocarea hotArárii, se va stinge litigiul 
privind constatarea nulitAlii absolute a acesteia, care face obiectul Dosarului nr. 2636/63/2020 
aflat pe rolul Tribunalului Dolj, cvitându-se prelungirea incertitudinii juridice §i pronuiflarea unei 
hotärãri judecAtoreti contra societAii. In acelai timp, adunarea generala a aclionarilor poate 
adopta o hotArãre cu acelai conhinut, dar In conditii de legalitate, conform cu propunerea care se 
aflape ordinea dezi aadunArii. 

Hothrârea propusA spre revocare are urmAtorul continut: ,,Se aproba Bugetul de Venituri 
i Cheltuieli pentru anul 2020 i Strategia pentru anul 2020 in forma prezentata. Principalii 

indicatori economico-financiari prevtzi4i in Bugetul de Venituri §i Cheltuieli pe anul 2020: 
Venituri totale 55.775.867 lei, Cheltuieli tota.le 26.885.610 lei, Profit brut 28.890.257 lei, Impozit 
profit curent 1.367.540 lei, Profit net 27.522.717 lei." 

PUNCTUL S PROPUS PE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea Hotärãrii Dr. 7 a adunrii generale 
ordinate a actionarilor societAlii din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu este justificat de 
nerespectarea condiiilor legale pentru validitatea acesteia la momentul adoptarii sale. HotarArea 
a fost luatA cu nerespectarea conditiilor de desthurare a adunrii generale a actionarilor  i cu 
nerespectarea dreptului tuturor actionarilor societAi de a participa personal la adunare §i de a vota 
In cadrul acesteia. Au fost astfel incAlcate dispozitiile art. 46 aIIm. (2) din Legea nr. 24/2017, care 
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impuneau societãii i, in special, administratorilor acesteia, sA asigure un tratament egal pentru 
toi deIin.torii de aciuni de ace1ai tip §i clasA care se aflA intr-o situae identicà. Aceste Incälcãri 
sunt sancionate Cu nulitatea absolutA, astfel cA, prin revocarea hotárrii, se va stinge litigiul 
privind constatarea nulitApi absolute a acesteia, care face obiectul Dosarului nr. 2636/63/2020 
àflât pe rolul Tribunalului Dolj, evitãndu-se prelungirea incertitudinii juridice i pronunarea unei 
hotárâri judecAtoreti contra societAi. In ace1ai timp, adunarea general a aconari1or poate 
adopta o hotárre cu aceIai conlinut,  dar In condiii de legalitate, conform cu propunerea care se 
aflape ordineade zi aadunrii. 

Hotrárea propusä spre revocare are urmAtorul conhinut: ,,Se aprobA efectuarea In 
exerciu1 financiar a! anului 2020 a Inregistrrii contabile Ia,,venituri" a dividendelor neridicate 
timp de mai mutt de trei ani de la data exigibilitAii br, pentru care dreptul la actiune se stinge 
prin prescripie, respectiv dividendele aferente exerciiu1ui financiar al anului 2016, astfel cum se 
vor regsi Inregistrate In evidenta SIF Oltenia SA, ca nep1tite la finele zilei de 30.10.2020." 

PUNCTUL 9 PROPUS PE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus pe orditiea de zi referitor la revocarea Hothrârii nr. 8 a adunârii generale 
ordinare a aclionarilor  societatii din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu estejustificat de 
nerespectarea conditiilor legale pentru validitatea acesteia la momentul adoptärii sale. Hotârârea 
a fost luatA cu nerespectarea conditiilor de desfaurare a adunrii generale a aconarilor §i cu 
nerespectarea dreptului tuturor ac;ionarilor societálii de a participa personal la adunare §i de a vota 
In cadrul acesteia. Au fost astfel Incàlcate dispoziçiile art. 46 aim. (2) din Legea nr. 24/2017, care 
impuneau societätii si, In special, administ.ratorilor acesteia, sä asigure un tratament egal pentru 
toi denatorii de acliuni  de ace1ai tip §i clasA care se aflA Intr-o situatie identicA. Aceste incAlcAri 
suit sancionate cu nulitatea ahsolutA, astfel cA, prin revocarea hotArârii, se va stinge litigiul 
privind constatarea nulitAii absolute a acesteia, care face obiectul Dosarului nr. 2636/63/2020 
aflat pe rolul Tribunalului Dolj, evitãndu-se prelungirea incertitudinii juridice i pronuiflarea unei 
hotArâri judecAtoreti contra societA4ii. In aceIai timp, adunarea generalà a actionaribor poate 
adopta o hotArâre cu acelai continut, dar in conditii de legalitate, conform cu propunerea care se 
aflà pe ordinea de zi a adunArii. 

HotAthrea propusA spre revocare are urmAtorul conlinut: ,,Se aprobA data de 12.06.2020 ca 
datA de Inregistrare (ex date 11.06.2020), In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru 
stabilirea acionariIor asupra cArora se rAsfrang efectele hotArârilor adoptate." 

PUNCTUL 10 PROPUS PE ORDINEA DEZI 

• Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea HotArârii nr. 3 a adunArii generale 
ôrdinare a acçionaribor societAtii din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu este justificat de 
claiificarea situaiiIor financiare ale societAtii qi de eliminarea eventualei contrarietAçi cu 0 
hotArre a adunärii generale a actionarilor de aprobare a situaiilor financiare ale societA;ii. 

HotArârea propusA spre revocare are urmAtorul connut: ,,Se resping situatiile financiare 
individuale i consolidate ale S.I.F. Oltenia - S.A. la 31.12.2019, Intocmite In conformitate CU 
Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea ReglementArilor contabile conforme Cu Standardele 
Intemalionale de Raportare FinanciarA, aplicabile entitAtilor autorizate, reglementate §i 
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere FinanciarA din Sectorul Instrumentelor i 
Investitiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administraie i ale Auditorului 
Financiar." 



PUNCTUL 11 PROPUS PE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea HotArAril nr. 4 a adunãrii generale 
ordinare a aclionarilor  societälii din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu este justificat de 
clanficarea repartizArii profltului net al societAii i a acordArii divedendelor. 0 parte dintre 
aclionarii societa;ii au primit deja dividendele In baza Hothrãrii nr. 4 a adunArii generale ordinare 
a aconari1or societatii din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu. Intrucât In prezent este 
suspendatã executarea Hothráiii nr. 4 a adunirii generale ordinare a actionarilor societäii din 
28.04.2020, care a aprobat distribuirea de dividende, societatea a dispus suspendarea p1aii 
dividendelor cAtre actionarii societAlii care flu prixniserà deja dividende. Astfel, o parte dintre 
ac;ionarii societäi au fost favorizati, prin plata mai rapidA a dividendelor, in timp ce alo acionari 
ai societAtii flu au primit dividendele cuvenite. intrucât, potrivit art. 46 aIm. (2) din Legea nr. 
24/2017, societatea i, In special wiministratorii acesteia. trebuie sA asigure tratamentul egal 
pentru toli delinätorii de actiuni de acelai tip i clasA care se aflA Intr-o situatie identicA, este 
necesar ca toti actionarli societAii sA beneficieze de dividende In aceeai mAsurA. 

PentTu eliminarea eventualei contrarietali en o hotäráre a adunArii generate a acionaxi1or 
de aprobare a repartizrii profltului societAii, este recomandabilA revocarea HotArârii nr. 4 a 
adunArii generate ordinare a acçionarilor societAii din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu. 
In ace1ai timp, aclionaxii  vor avea posibilitatea sA voteze asupra acestei probleme in condiii de 
legalitate, speránd cA administratorii societAii vor orgarnza tinerea adunArii cu respectarea 
dreptului tuturor acionari1or SIF Oltenia SA de a participa i de a vota la adunarea generala 
ordinarã a actionarilor societAlu pe care o convocAm In acest scop. 

HothrArea propusA spre revocare are urmtoru1 coninut: ,,Se respinge repartizarea 
profltului net pentru exercitiul financiar at anului 2019 In sumA de 124.132.273,67 lei, pe 
unn1oare1e destinatii: a). Dividende: 52.2 14.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce 
asigurA un dividend brut pe actiune de 0,10 lei. Dividendul propus asigurA o ratA de remunerare 
a actionarilor  de 4,70% calculatA la pretul mediu de tranzacionare at aciunilor In 2019 (2,1272 
1ei/actiune) i 3,91% calculatA la pretul  de Inchidere pentru anul 2019 (2,56 leilactiune). Se 
respinge data de 01.07.2020 ca Data Plalii dividendelor In conformitate cu dispoziiile art. 178 
aIm. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Se respinge distribuirea dividendelor cAtre actionari 
In conformitate Cu prevederile legate, costurile aferente p1Ai find suportate de cãtre actionari din 
valoarea dividendului net. b). Alte rezerve (surse proprii de finantare): 71.917.359,37 lei 
(57,9361% din profitul net) In vederea constituirii fonduxilor necesare pentru investitii, In special 
pentru derularea unui viitor program de rAscumpArare a 22.149.143 actiuni proprii In vederea 
reducerii capitalului social al societAtii." 

PUNCTUL 12 PROPUS FE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea HotArArii nr. 5 a adunArii generate 
ordinare a acçionarilor societh4ii din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu este justificat de 
clarilicarea descArcärii de gestiune a adminisiratorilor §i de eliminarea eventuaiei contrarietA cu 
o. hothrâre a adunArii generale a acçionarilor de aprobare a descArcärii de gestiune. Inirucât In 
prezent este suspendata executarea HotArârii nr. 5 a adunArii generate ordinare a actionarilor 
societAtii din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, o astfel de clarificare este Cu atât mai 
mull necesarA. Acçionarii vor avea posibilitatea sA voteze asupra acestei probleme In conditii de 
legalitate, sperãnd Ca administratorii societAtii vor organiza tinerea adunArii cu respectarea 
dreptului tuturor acionari1or SIP Oltenia SA de a participa §i de a vota la adunarea generala 
ordinarA a aclionarilor  societAçii pe care o convocAm In acest scop. 



Hothrârea propusA spre revocare are unntoru1 coi4inut: ,,Se respinge aprobarea 
descrcãrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfurat. In exercitiul financiar at 
anului 2019." 

PUNCTUL 13 PROPUS FE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea HotArârii nr. 6 a adunrii generate 
ordinare a acionarilor societAtii din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu este justificat de 
clarificarea bugetului de venituri i cheltuieli at societAtii pentru anul. 2020 qi de eliminarea 
eventualei contrariethi cu o hothrãre a aclunärii generate a actionarilor de aprobare a bugetului de 
venituri i cheltuieli pentru anul 2020. lntrucât In prezent este suspendatA executareaHotã±ârii nr. 
6 a adunãrii generate ordinare a actionarilor  societi din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor 
Ciurezu, o asemenea clarificare este cu atât mai necesarA. Cele douA hotärâri stint contrare, astfel 
cA trebuie adoptatA o hotärâre care sä stabileascä bugetul de venituri §i cheltuieli pentru ca 
societatea sA-§i poata desfura activitatea i sA se angajeze In limitele unui bugetul precis 
determinat. Acionarii vor avea posibilitatea sA voteze asupra aeestei probleme In eonditii de 
legalitate, sperând cA administratorii societAlii vor organiza tinerea adunrii cu respectarea 
dreptului tuturor actionarilor SIF Oltenia SA de a participa i de a vota la adunarea generala 
ordinarA a actionarilor societAtii pe care o convocäm In acest scop. 

Hotärârea propusA spre revocare are urmätorul con;inut: ,,Se respinge aprobarea Bugetului 
de Venituri i Cheltuieli pentru anul 2020 si a Strategiei pentru anul 2020." 

PUNCTUL 14 PROPUS FE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea HotArârii nr. 7 a adunrii generate 
ordinare a aconari1or societälii din 28.04.2020 prezidate do dl Cristian Buu este justificat de 
clariflcarea InregistrArilor contabile ale societAi i de eliminarea eventualei contrarietAti Cu 0 
hotârãre a adunArii generate a actionarilor  de aprobare a inregistrArii contabile propuse prin 
ordinea de zi a adunrii. lntrucât in prezent este suspendatA executarea HotArârii nr. 7 a adunrii 
generate ordinare a actionarilor societAii din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu, o astfel 
de clarificare este cu atât mai mult necesarA. Actionarii  vor avea posibilitatea sA voteze asupra 
acestei probleme in conditii de legalitate, sperând CA administratorii societAii vor organ iza linerea 
adunärli cu respectarea dreptului tuturor aclionarilor SW Oltenia SA de a participa §i de a vota la 
adunarea generalA ordinarA a actionarilor  societAlii pe care o convocAm In acest scop. 

Hotärârea propusA spre revocare are urmAtorul continut  ,,Se respinge aprobarea efectuärii 
A n exerciiu1 financiar at anului 2020 a InregistiArii contabile la "venituri" a dividendelor neridicate 
timp de mai mult de trei ani de la data exigibi1itAi ]or, pentru care dreptul la actiune so stinge 
prin prescripie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar at anului 2016, existente in 
sold ca neplatite La finele zilei de 30.10.2020." 

PUNCTTJL 15 PROPUS FE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus PC ordinea de zi referitor in revocarea Hothrãrii nr. 8 a adunArii generate 
ordinare a aconarilor societàtii din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu este justificat de 
corelarea cu revocarea HotArãrilor 4-7 ale adunärii generate ordinare a actionarilor  societ4ii din 
28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu. 



Hothrârea propusA spre revocare are urmAtorul coi4inut: ,,Se aprobt data de 12.06.2020 ca 
datA de mnregistrare (ex date 11.06.2020), In conformitate Cu prevederile legale aplicabile, pentru 
stabilirea aclionarilor  asupra cärora se räsfrãng efectele hothrri1or adoptate." 

PUNCTUL 16 PROPUS FE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea Hothrâaii nr. 9 a adunãrii generale 
ordinate a actionarilor  societäIii din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu este justificat de 
clarificarea situatiei mandatului administratorilor societAtii 0 de eliminarea incertitudinii juridice 
Cu privire la mandatul acestora. 

HotArârea propusA spre revocare are urmAtorul coninut: ,,Se aproba atragerea rãspunderii 
urmAtorilor adrninistratori pentru prejudiciul cauzat de acetia Societtii de lnvestitii Financiare 
Oltenia S.A., In cuantuin estimat de 336.296 Id, ca urmare a încAlcärii de cAtre administratori a 
Indatoririlor acestora thA de societate prin instrAinarea acliunilor  Prodplast SA detinute de 
societate pentru un prej defavorabil societä4ii i, In conseciiflA, aprobarea aeiunii In raspundere 
contra administratorilor mentionati  i desemnarea pentru exercitarea ac(iunii In justiie a 
adntinistratorului Buu Cristian i, In cazul absei4ei acestuia ori al inactiunii sale sau a 
reprezentani1or societAtii, a actionarului  Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile 
la sediul societAlii: Tudor Ciurezu, Anina Radu, Nicolae Stoia, RaduHanga, Ma Barbara Bobirca. 
Se respinge atragerea rspunderii Cristian Buu". 

PUNCUL 17 PROPUS FE ORDINEA DE 71 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea HotArãrii nr. 10 a adunãnii generale 
ordinare a aconarilor societAlii din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu este justificat de 
corelarea Cu revocarea hotrnii de dec1anare a actiunii In rAspundere 0 de clarificarea situaiei 
mandatului administratorilor societAtii i de eliminarea incertitudinii juridice Cu privire la functia 
de administrator. 

Hotärârea propusA spre revocare are urnitorul conlinut: ,,Se .aprobA constatarea incetAnii 
de drept a mandatelor administratorilor Impoiriva crora s-a hotàrât dec1anarea actiunii  In 
räspundere i a Incethnii mandatului de director general a! SocietAii de lnvestitii Financiare 
Oltenia S.A. delinut de adminisiratorul Tudor Ciurezu, cu ridicarea imediatA a dreptului acestuia 
de a reprezenta societatea In relaliile cu tentii,  de a Incheia once fel de acte i de a semna once fel 
de Inscrisuni de Ia data adopthnii hotärârii adunArii de a pomi acunea In rAspundere Impotriva 
acestuia." 

PUNCTUL 18 PROPUS FE ORDINEA DE ZI 

Punctul propus pe ordinea de zi refenitor la revocarea Hothrârii ur. 11 a adunànii generale 
ordinare a acionari1or societAtii din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu este justificat de 
corelarea cu clarificarea situatiei mandatului administratorilor societAtil i de eliminarea 
incertitudinii juridice cu privire la functia de administrator. Lipsa atragenii rAspundenii 
administratorilor duce in consecixflA la eliminarea instructiunii cAtre administratorii societAtii de a 
convoca de IndalA adunarea generala ordinarA a societAlii pentru a proceda la Inlocuirea 
administratorilor. 

HotArârea propusA spre revocare are urnaAtorul continut: Se aproba instructiunea cAtre 
administratonii societAtii de a convoca de IndatA adunarea generalA ondinarA a societhlii pentru a 
proceda la inlocuirea administratorilor In contra cärora s-a pornit actiunea  In rAspundere." 
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PUNCTUL 19 PROPUS PE oRDIrEA DE ZI 

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la revocarea Hotãrârii nr. 12 a aduniriI generale 
ordinare a acçionarilor societi din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu este justificat de 
corelarea cu propunerea de revocare a Hothi*ilor 4-7 ale adunrii generale ordinare a actionarilor 
societAii din 28.04.2020 prezidate de dl Cristian Buu. 

Hothrrea propusA spre revocare are unnätorul connut: ,,Se aprobA imputemicirea 
reprezentantului legal al societäii i, separat, a secretarului de edinta al adunäril generale a 
actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului-verbal al edintei adunrii generale a 
aclionarilor, fiecare Imput.ernicit putánd lucra independent i cu drept de substituire, pentru a 
semna hothrârile adunärii generale a actionarilor  §i once alte documente conexe, pentru a 
reprezenta societatea i pentru a efectua toate actele ji formalitAtile de publicitate, de Inregistrare 
.i de implementare a hotArãri!or adoptate de adunarea generalA a aconari1or societãi la oficiul 
registrului comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiarä,, Depozitarul Central S.A. i la 
once alte autoriti." 

PUNCTELE 20-24 PROFUSE FE ORDLNEA DE ZI 

Punctele 20-24 propuse pe ordinea de zi au coiflinutul anterior din convocarea publicata 
de societate In Monitorul Oficial a! României, Partea a IV-a, nr. 1138 din 24.03 .2020, In pagina 
de internet a societAi, pe site-ui Bursei de Valori Bucureti prin raportul curent al societAtli din 
20.03.2020, cat i in ziarul Bursa nr. 55/23,03.2020. Dezbaterea acestor probleme se va face pe 
baza materialelor informative puse la dispoziie de societate pentru adiinrea general ordinarä a 
actionarilor SIF Oltenia SA din 28.04.2020. Prin unnare, recomandAth actionarilor  societAii SA 
analizeze materialele informative publicate de societate pentru adunarea generala ordinara a 
actionarilor din 28.04.2020. 

Repunerea In dezbatere a problemelor de la punctele 20-24 aflate pe ordinea de zi este 
justificatA de suspendarea executärii Hotrãnilor an. 1-8 ale adunAnii generale ordinare a 
actionarilor societAlii din 28.04.2020 prezidate de dl Tudor Ciurezu de càtre Curtea de Ape! 
Craiova pnin Decizia nr. 315/15.07.2020, pronul4atA In dosarul nr. 2635/63/2020. Având In vedere 
cã este probabilä constatarea nulitätii absolute a acestor hotàrâni, este necesarã reaprobarea acestor 
probleme en respeetarea conditillor legale pentru validitatea adoptãrü hotärãrilor, inclusiv cu 
respectarea drepturilor tuturor a4ionarilor SW Oltenia SA de a participa la adunare 0 de a vote. 

Supunerea la vot a acestor probleme 'va duce la in1.turarea incertitudii juridice i va pune 
capt litigiilor actuale referitoare la hothrârile a cAror executare ifoèt deja suspendatä, care sunt 
Indelungate §i costisitoare pentru societate. Adunarea generalaa aciond±ilor societAii poate astfel 
aclopta hotrâni care sã cianifice voirfla acestora Inainte de solutionarea litigiilor, sperând ca 
•adininistratorii societAçii vor organiza Onerea. athmanii cu respectare&dreptului tuturor actionarilor 
SW Oltenia SA de a participa i de a vota la adunarea generala ordinarA a actionarilor societAtii 
pe care o convocäm In acest scop. 

PUNCTUL 25 CERUT A F! INTRODUS PE ORDINEA DE ZI 

Punctul cerut a fi introdus pe ordinea de zi refenitor la Imputernicirea reprezentantului legal 
al societätii i, separat, a secretarului de §ediro al adun.rii generale a aclionanilor care a fost 
desemnat pentru Intocmirea procesului-verbal al §edintei adunanii generale a actionarilor este 
justificat de necesitatea asigurärii efectuArli cu celeritate a formalitälilor necesare pentru 
inregistrarea §i implementarea hotäránilor adoptate. AceastA hothrâre asigurA evitareaimpiedicärii 
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implementarii hotArarilor adoptate de cAtre administratorii in functie care ar putea avea eventuale 
interese contrare. 

PUNCTUL 26 CERUT A Fl INTRODUS PE ORDINEA DE ZI 

Punctul cenn a fi introdus pe ordinea de zi referitor la aprobarea instructiunii cAtre 
c,onsiliul de administratie i care conducerea superioarA a societatii de a furniza prompt 
imputernicitului, respectiv secretarului de sedintA al adunarii generale a actionarilor toate 
informatiile i documentele necesare si de a acorda acestuia tot sprijinul necesar in acest scop este 
justifica.t de necesitatea evitArii intarzierilor care ar putea fi cauzine prin inactiunea persoanelor 
care detin documente sau informatii necesare inregistrarii i implementArii hotararilor adunarii 
generale a actionarilor. 

Cu stim , 

SIF BANAT-CRISANA S.A. 

Radu-Razvan STRAUT 

Vicepresedinte al CA — Director General Adj 

SIF MUNTENIA S.A., pun administrator SAT MUNTENIA INVEST SA 
Nicusor-Marian BUICA 
Director General 
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