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RAPORT CURENT 
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață 
 
 
 

Data raportului: 22.09.2020 
Denumirea emitentului: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. 
Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767 
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 
CUI/CIF: RO 4175676 
Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993 
Număr Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018   
ISIN: ROSIFEACNOR4 
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 
Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A. 
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti 
Capital social subscris şi vărsat: 52.214.914,30 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
Bucureşti – categoria Premium (simbol de piaţă SIF5) 
 

Eveniment important de raportat 
Informații investitori - Declarație dețineri FII Active Plus administrat de SAI Swiss 

Capital Asset Management S.A. 
 
 

S.I.F. Oltenia S.A. aduce la cunoștința investitorilor că a primit de la acționarul 

FII Active Plus administrat de SAI Swiss Capital Asset Management S.A. ”Declarație 

dețineri”, înregistrată la societate cu nr. 5841/22.09.2020. 
 

Anexăm declarația de dețineri primită de la acționarul FII Active Plus 

administrat de SAI Swiss Capital Asset Management S.A. 
 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 

conf. univ. dr.ec. Tudor  CIUREZU 
Preşedinte / Director General  

 

Ofițer de conformitateec. 
Viorica Bălan 



SOOETATEADE L ESTT1 tAM'iA  

OLTN 
CRAiOVA SR. TIPMZ716 N?. 

Nr.5&±Ldin  Q  2020 
Anexa nr.18, Reg. ASF 5/2018 

Formular standard pentru notificarea detinerilor majore 

Notificarea deinerilor majore 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului aciunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi 

de vot 

SIF OLTENIA SA 
CRAIOVA, jud DoIj, str.Tufanele nr. 1 

2. Motivele notificrii (và rug5m marcai càsua sau csutele corespunzàtoare): 

[] 0 achiziie sau cedare a drepturilor de vot 

[X] 0 achiziie sau cedare a instrumentelor financiare 

[] Un everiiment prin care se modific5 repartizarea drepturilor de vot 

[} Altele (vã rug5m specificai)': 

3. Detalii ale persoanei subject al obIigaiei de notificare II: 

Numele/Denumirea: 
Fli Active Plus administrat de SAl Swiss Capital 

Asset Management SA 

Oraul §i tara sediului social (dacä este cazul) 
Bucuresti, Romania 

4. Numele/denumirea complet5 at/a acionaruIu 

punctul 3)iv 
/acionarilor (dacã este diferit/sunt diferiti de 

N/A 

S. Data scàderii sub, a atingerii sau depàirii pragului (procentului de vot)v  21.09.2020 

6. Totalul poziiiIor persoarielor subject at obligaiei de notificare: 

% din drepturile 

de vot anexate 

aciunilor 

(totalul din 7.A) 

% din drepturile de 

vot prin intermediul 

instrumentelor 

financiare (totalul din 

7.13.1 + 7.13.2) 

Totalul celor 

douã exprimat 

procentual % 

(7.A + 7.13) 

Numrul total de 

drepturi de vot ale 

emitentului" 

Situaia rezultat, la 

data la care s-a 

scäzut sub, s-a 

depit sau atins 

pragul 

5,2358% N/A 5,2358% 522149143 

Poziia la data 

notificàrii 

anterioare (dac 

este cazul) 

N/A N/A N/A N/A 

1 



7. lnformaii de notificat Cu privire la situaia rezultatã, Ia data la care s-a depit, s-a scäzut 

sub sau s-a atins pragul 	' 

A: Drepturile de vot anexate actiunilor 

Numrul drepturilor de vot"1' % din drepturile de vot 

ROSIFEACNOR4 

Direct 

Art.69 ahn. 

(l)-(3) din 

Legea 

nr.24/2017) 

Indirect 

Art.70 din 

Legea 

nr.24/2017) 

Direct 

Art.69 aim. 

(1)-(3) din 

Legea 

nr.24/2017) 

Indirect 

Art.70 din 

Legea 

nr.24/2017) 

N/A 27338815 N/A 5,2358% 

Subtotal  N/A N/A 

B 1: Instrumentele financiare In conformitate cu art. 73 aIm. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expir5rii ' 

(data scadenta) 

Perioada de 

conversie/ 

exercitare X  

N u ma rul 

drepturilor de vot 

care pot fi 

achizitionate dacä 

instrumentul este 

exercitat/ 

convertit 

% din drepturile 

de vot 

N/A N/A N/A N/A N/A 

SUBTOTAL B.1 N/A N/A 

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar In conformitate cu art. 73 aIm. (1) 
lit. (b) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data 

expirarii 

(data 

scadent5) 

Perioada 

de 

conversie/ 

exercitare 

Decontare 

fizic5 sau In 
numerarx 

Numarul 

drepturilor 

de vot % din drepturile de vot 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SUBTOTAL B.2 N/A N/A N/A 

2 



8. Informaii In Iegàturà Cu persoana subject al obligaiei de notificare (vg rugàm sà 
ma rcatu/bifati cäsuta corespu nzàtoare): 
[x] Persoana subject al obligaiei de notificare flu este controlatg de ctre nicio persoan 
fizic5 sau entitate legalä 5i flu controleazä nicio entitate(entitti) care are (au) In mod direct 
sau indirect a expunere In emitentul actiunilor suport. XII 

[] Lanul complet al persoanelor controlate prin intermediul càrora se detin  efectiv drepturi 
de vot 	i/sau instrumente financiare, Incepând cu persoana fizicà sau entitatea legalg de ultim 
nivel care le controleaz 	XIII: 

Numele/ Denumirea xv 

% din drepturile de 

vot dacg acesta este 

egal sau mai mare 
decât pragul care 
trebuie notificat 

% din drepturile de 

vot prin intermediul 

instrumentelor 

financiare clacS 

acesta este egal sau 
mai mare decât 

pragul care trebuie 
notificat 

Totalul celor dou 

dac5 acesta este egal 
sau mai mare decât 
pragul care trebuie 

notificat 

9. In cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va Inceta ss dein [% 
i.numãrul] drepturi de vot Incepând cu [data]. 

N/A 

10. Informaii suplimentare 
N/A 

Intocmit la SAl Swiss Capital Asset Management SA la data de 22.09.2020 

lonela Vaitis, 	 Robert Danila 

Director General Adjunct, 	 Ofiter Conformitate 
(I 
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