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    Nr. 4560 / 06.07.2020 
Către:  BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 
  Fax: 021-307 95 19 
 
             AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
             SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE 
 Fax: 021.659.60.51 
 
 
 

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

 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață  
 

 

 

Data raportului: 06.07.2020 
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: 56.054.312,9 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 – Referitor la participarea la AGEA SIF Oltenia SA 
convocată pentru data de 14/15.07.2020 - revenire 
 

Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA SA a convocat Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 14/15.07.2020, stabilind ca 
dată de referință data de 01.07.2020, potrivit raportului curent publicat la data de 
09.06.2020 

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 476/16.06.2020 ( 
publicată în MO nr. 515/16.06.2020) de prelungire a stării de alertă pe întreg 
teritoriul României (instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020) cu 30 de zile 
începând cu data de 17.06.2020, prin care au fost impuse restricții în vederea 
gestionării situației generate de COVID-19, în speță limitarea numărului de 
participanți la cel mult 20 de persoane la evenimente private în spații închise cu 
respectarea regulilor de distanțare fizică, pentru ședința AGEA din 14/15.07.2020, 
revenim cu următoarele recomandări: 

 
-Comunicarea acționarilor cu S.I.F. Oltenia S.A. să se realizeze în principal  

prin mijloace electronice utilizând adresa de email aga@sifolt.ro pentru orice 
documente trimise către societate (întrebari cu privire la punctele înscrise pe ordinea 
de zi a AGEA, împuterniciri speciale sau generale pentru reprezentarea în AGEA, 
buletinele de vot prin corespondență precum și orice alte documente trimise către 
societate în legatură cu AGEA din 14/15.07.2020)  evitând transmiterea 
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documentelor prin postă, curierat sau depuse direct la registratura societății; 
- Acționarii pot exercita votul la AGEA din 14/15.07.2020, de preferință, prin 

email, cu evitarea transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat 
sau depunerii în mod personal la registratura S.I.F. Oltenia S.A.;  

- În situația în care acționarii optează pentru votul prin reprezentare, 
transmiterea împuternicirilor generale sau dupa caz, împuternicirilor speciale, se va 
realiza prin email, cu semnatură electronică extinsă  conform convocatorului AGEA 
din 14/15.07.2020, cu evitarea, in masura în care este posibil, a transmiterii acestora 
prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod direct la registratura societății; 

 
-Pentru exercitarea de către acționari a votului prin corespondență, pe site-ul 

societății public@sifolt.ro în secțiunea Informații investitori/Adunări 
Generale/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din iulie 2020/Procedura 
de vot, sunt disponibile atât formularele de buletin de vot prin corespondență cât și 
descrierea modalității de vot prin mijloace electronice cu semnatură electronică 
extinsă, bazată pe un certificat calificat sau utilizând Formularul de buletin de vot 
completat pe site-ul S.I.F. Oltenia în baza unei chei alocate; 

 
În cazul  în care, până la data AGEA din 14/15.07.2020, autoritățile 

statului nu interzic în mod explicit desfășurarea adunărilor generale ale 
acționarilor cu prezența fizică și există acționari care, în ciuda recomandărilor, 
doresc totuși să participe personal sau prin împuternicit la AGEA, aceștia vor 
comunica intenția lor la S.I.F. Oltenia S.A. pe adresa de email public@sifolt.ro cu 
cel puțin 3 zile lucrătoare anterior datei limită pentru transmiterea 
voturilor/împuternicirilor prin corespondență pentru adunare, respectiv până la 
data de 07.07.2020, pentru a permite societății să ia toate măsurile organizatorice 
care se impun în contextul generat de COVID-19 

 
Totodată, subliniem faptul că S.I.F. Oltenia S.A. va aplica restricțiile în 

vigoare la data desfășurării AGEA cu referire la limitarea numărului de 
participanți la evenimente desfășurate în spații închise sau la interzicerea în 
mod explicit a desfășurării AGEA cu prezența fizică, după caz, în funcție de 
deciziile expres adoptate de autorități până la data AGEA. 

 
SIF Oltenia va continua să informeze acționarii prin publicarea informațiilor 

prin rapoarte curente prin intermediul operatorului de piață precum și pe site-ul 
societății la adresa www.sifolt.ro cu privire la orice modificări intervenite în vederea 
desfășurării AGEA din 14/15.07.2020, urmare măsurilor luate de autorități în 
contextul generat COVID-19. 

 
Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

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

 
 
 
 

Ofițer de conformitate 
 ec. Viorica Bălan 


