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Eveniment important de raportat 
Informații investitori - Modificarea actului constitutiv al societății  
 
 
 

S.I.F. Oltenia S.A. informează acționarii și investitorii că, în ședința din 
15.07.2020 Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., în baza 
prerogativelor conferite de art.80, alineat 3 din Legea nr. 243/2019, a aprobat 
modificarea actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile 
art. 5 din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții 
alternative după cum urmează: 

 
- Art. 3 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

 
Domeniul principal de activitate al societății este cod CAEN 649 - alte 

activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri 
de pensii iar activitatea sa principală este cod CAEN 6499 - alte intermedieri 
financiare n.c.a. 
 

Art. 3 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut: 
Principalele activități pe care le poate desfăşura SIF Oltenia SA sunt 

următoarele: 
a) administrarea portofoliului; 
b) administrarea riscurilor. 
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- La art. 3, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul 

conținut: 
 SIF Oltenia SA, în calitate de AFIA poate desfășura și alte activități, precum  
 

a) administrarea entităţii: 

(i) servicii juridice şi de contabilitate a fondului;  

(ii) cereri de informare din partea clienţilor;  
  

b) activităţi legate de activele FIA, şi anume servicii necesare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, 
administrarea bunurilor imobiliare, consultanţă acordată entităţilor cu privire la 
structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, consultanţă 
şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de entităţi, precum şi alte servicii legate de 
administrarea FIA şi a societăţilor şi a altor active în care a investit. 

 
 

De asemenea, Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a aprobat 
împuternicirea directorului general al S.I.F. Oltenia S.A. pentru a semna hotărârile 
Consiliului de Administrație, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și 
orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate 
actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor 
adoptate de Consiliul de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități. 

 
 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

Ofițer de conformitate 
ec. Viorica Bălan 


