Nr. 5806 / 18.09.2020

COMUNICAT
referitor Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 12.10.2020

Stimați acționari,
Conform Raportului curent nr. 5553/03.09.2020 publicat pe website-ul BVB, Consiliul
de Administrație al societății a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în
conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 119 alin (1) din
Legea nr. 31/1990 R, la solicitarea comună a doi acționari: SIF Banat Crișana și SIF
Muntenia SA, care cumulat dețin un număr de 29.008.286 acțiuni SIF Oltenia SA
reprezentând 5,5556% din capitalul social al societății, înregistrată sub nr.
5291/14.08.2020.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 12.10.2020 are
pe ordinea de zi, la solicitarea celor doi acționari, și următorul punct:
”21. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în
sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații:
a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un
dividend brut pe acțiune de 0,10 lei.
Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70 % calculată la
prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91 % calculată la
prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune).
Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu
dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către
acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind
suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizează că acționarii cărora li se cuvin
dividendele sunt cei înregistrați la data de 12.06.2020 în registrul acționarilor emis de
Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare.
b). Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din
profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru
derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea
reducerii capitalului social al societății. ”
Conducerea superioară a societății informează acționarii că, în baza Hotărârii nr. 3 de
aprobare a situațiilor financiare individuale ale societății pentru anul 2019 și a Hotărârii nr. 4
de aprobare a repartizării profitului net realizat în anul 2019 aprobate in cadrul Adunării

Generale a Acționarilor din 28.04.2020, din care 52.214.914,30 lei dividende, respectiv 0,10
lei/acțiune dividend brut, a efectuat plăți efective de dividende începând cu data de
01.07.2020 către acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de
12.06.2020 - data aprobată prin Hotărârea nr. 8 a AGOA din 28.04.2020 ca fiind DATA
DE ÎNREGISTRARE, stabilită în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017.
Precizăm că data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2019, respectiv
01.07.2020, a fost stabilită și aprobată de AGOA din 28.04.2020 în conformitate cu
prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Împotriva hotărârilor AGOA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu au introdus
acțiuni în anulare acționarii SIF Banat Crișana SA, SIF Muntenia SA și SAI Certinvest. Plata
dividendelor aferente anului 2019 a fost sistată începând cu 16.07.2020, datorită suspendării
executării Hotărârilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA din 28.04.2020, prezidată de
Președintele Consiliului de Administrație, prin Decizia nr. 315/15.07.2020 a Curții de Apel
Craiova pronunțată în Dosarul 2635/63/2020 (Raport curent SIF Oltenia SA nr.
4829/16.07.2020).
Până la data suspendării executării Hotărârilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia
SA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu au fost achitate către acționari dividende brute
în sumă de 36.093.495,47 lei.
Precizăm că SIF Banat Crișana SA, SIF Muntenia SA și SAI Certinvest au
încasat dividendele cuvenite fără a contesta valabilitatea lor, deși au contestat în
instanță Hotărârea AGOA de repartizare a profitului net aferent anului 2019.
Întrucât acționarii SIF Banat Crișana SA și SIF Muntenia SA, în cererea înaintată
Consiliului de Administrație, înregistrată la SIF Oltenia SA sub nr. 5291/14.08.2020, au
solicitat inclusiv revocarea datei de înregistrare (12.06.2020) care a stat la baza identificării
acționarilor îndreptățiți să primească dividende pentru exercițiul financiar al anului 2019,
Consiliul de Administrație al societății a considerat necesară Nota de la punctul 21 de pe
ordinea de zi a Convocatorului AGOA din 12.10.2020 corespunzător datei de înregistrare a
dividendelor achitate.
Aducem la cunoștința acționarilor că punctul 21 de pe ordinea de zi a AGOA din
12.10.2020 excede prin conținut cadrului legal deoarece, atât DATA PLĂȚII cât și
DATA DE ÎNREGISTRARE precizată în Nota din Convocator nu țin seama de
prevederile art. 86 din Legea nr 24/2017 și ale art. 178 alin. (2) din regulamentul ASF nr.
5/2018. Ambele date trebuie să fie ulterioare datei ținerii adunării - 12.10.2020.
Pe cale de consecință, un vot favorabil - o eventuală HOTĂRÂRE de aprobare a
acestui punct - nu va putea fi dusă la îndeplinire de către societate iar plata dividendelor
neachitate către acționari nu se va putea relua.
Precizăm că orice altă hotărâre de aprobare și plată de dividende repartizate din
profitul net al exercițiului financiar al anului 2019, luată în oricare altă adunare generală
ordinară a acționarilor cu DATA PLĂȚII și DATA DE ÎNREGISTRARE stabilite în
concordanță cu prevederile legale în vigoare va genera insecuritate juridica, o multitudine de
acțiuni în instanță între societate și acționari pentru restituirea în parte sau în totalitate a
dividendelor achitate în baza Hotărârilor nr. 4 și nr. 8 ale AGOA din 28.04.2020 și care la
noua dată de înregistrare nu mai dețin sau dețin un număr mai mic de acțiuni.
Reluarea plății dividendelor pentru exercițiul financiar al anului 2019, neachitate
acționarilor existenți la DATA DE ÎNREGISTRARE de 12.06.2020, în conformitate cu
Hotărârea nr. 4 a AGOA din 28.04.2020 – care se bucură în continuare de prezumție de
legalitate - va putea fi realizată, fără niciun conflict, doar în situația respingerii, a
neaprobării punctelor 4, 5 și 9 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020 de revocare a
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Hotărârilor nr. 3, 4 și 8 ale AGOA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu,
concomitent cu respingerea (neaprobarea) punctului 21 de pe ordinea de zi a AGOA din
12.10.2020.
Deasemenea, informăm acționarii că, prealabil convocării AGOA din 12.10.2020
solicitată de acționarii SIF Banat Crișana SA și SIF Muntenia SA, conducerea SIF Oltenia SA
a informat Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin adresa nr. 5379/20.08.2020, cu
privire la lipsa de legalitate a conținutului punctului 21 de pe ordinea de zi și de consecințele
ce le poate genera o eventuală aprobare a acestuia de către adunarea generală.
Consiliul de Administrație a dat curs cererii comune a acționarilor SIF Banat Crișana
SA și SIF Muntenia SA de convocare a adunării generale ordinare conform solicitării primite
și rezoluției date de ASF prin adresa nr. VPI 8799/28.08.2020.
Cu speranța că prin prezentul comunicat aducem informații utile acționarilor pentru a
iși putea exprima în cunoștință de cauză votul asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12.10.2020 astfel încât hotărârile adoptate să
respecte prevederile legale în vigoare și cu mesajul de a participa într-un număr cât mai mare
la lucrările adunării, în special pe calea votului electronic sau prin corespondență sau, în
funcție de posibilitățile dumneavoastră, prin participarea directă.
Vă mulțumim !
Transmitem aceste precizări ca urmare a solicitărilor Autorității de Supraveghere
Financiară din adresele VPI 9576/16.09.2020 și VPI 9632/18.09.2020.
Anexăm corespondența dintre societatea noastră și ASF în legătură cu Adunarea
generală Ordinară a Acționarilor din 12.10.2020, cu ordinea de zi solicitată de acționarii SIF
Banat Crișana SA și SIF Muntenia SA, respectiv:
- Adresa SIF Oltenia SA nr. 5379/20.08.2020;
- Adresa ASF nr. VPI 8799/28.08.2020;
- Adresa ASF nr. VPI 9576/16.09.2020;
- Adresa ASF nr. VPI 9632/18.09.2020.

conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu
Director General
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Nr. 5379/20.08.2020
AUTORITATEADE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
- Domnului prof. univ. dr. ec. NICU MARCU - PRESEDINTE
- Domnului GABRIEL GRADINESCU - VICEPRESEDINTE SIIF
- DIRECTIA EMITENTI, MONITORIZARE TRANZACTII SI ABUZ DE PIATA
Domnului CIPRIAN COPARTU - DIRECTOR
Stimati domni
Societatea de Investitii Financiare OLTENIA SA va aduce la cunostinta urmatoarele
aspecte:
• In data de 28.04.2020 s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor SIF OLTENIA SA, prezidata de presedintele Consiliului de
Administratie Tudor Ciurezu, care printre alte hotarari a emis si urmatoarele
cloua hotarari:
HO TARAREAnr. 4
Se aproba repartizarea profitului net pentru exercitiulfinanciar al anului 2019 in
suma de 124.132.273,67 lei, ,pe urmatoarele destinatii:
a). Dividende: 52.214.914,30 let (42,0639 % din profitul net), ceea ce asigura un dividend
brutpe actiune de 0,10 lei.
Dividendul propus asigura o rata de remunerare a actionarilor de 4,70 % calculata
la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in 2019 (2,1272 lei/actiune) si 3,91 %
calculata la pretul de inchidere pentru anul 2019 (2,56 lei/actiune),
Se aproba data de 01.0 7.2020 ca DATA PLATII 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 platiifimnd
suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
b). Alte rezerve (surse proprii definantare): 71.91 7.359,37 let (57,9361 % din profitul
net) in vederea constituiriifondurilor necesare pentru investitii, in special pentru derularea
unui viitor program de rascumparare a 22.149.143 actiuni proprii in vederea reducerii
cap italului social al societatii."
Si

HO TARAREAnr. 8
"Se aproba data de 12.06.2020 ca data de Inregistrare (ex date 11.06.2020), in
conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora
se rasfrang efectele hotararilor adoptate."
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• Toate hotararile Adunarii Generale Ordinare din 2 8.04.2020 au fost contestate in
instanta de catre SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA, ca actionarii ai SIF
Oltenia SA, atat pentru anularea acestora cat si pentru neinregistrarea br la Oficiul
Registrului Cornertului.
• Termenele de judecata au fost ulterioare datei de inregistrare si datei platii astfel ca la
data de 0 1.07.2020 aprobata de actionari ca data a platii dividendelor ( hot. Nr. 4 AGOA din
28.04.2020) s-au efectuat prin Depozitarul Central plati catre actionarii SIF OLTENIA SA
inregistrati la data de 12.06.2020 (hot. Nr. 8 AGOA din 28.04.2020).
• Prin decizia nr. 315/15.07.2020, Curtea de Ape! Craiova "suspenda executarea
Hotararilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA in data de 28.04.2020
prezidata de Presedintele Consiliulul de Administratie, pana la solutionarea
dejmnitiva a cererilor avand ca object constatarea nulitatii respectivelor hotarari .... "
Pe cale de consecinta Societatea de Investitii Financiare OLTENIA SA a sistat plata
dividendelor aferente anului 2019 neachitate pana la acea data, incepand cu data de
16;07.2020. Decizia de sistare a platii dividendelor aferente anului 2019 a fost comunicata
prin Raportul curent nr. 4829/16.07.2020.
• Cererile avand ca object constatarea nulitatii respectivelor hotarari ale AGOA din
28.04.2020 sunt in curs de solutionare la diverse instante judecatoresti si au diverse
termene de judecata.
• La aceeasi data 28.04.2020 a avut bc pe domeniul public o abta AGOA prezidata
de catre vicepresedintele Consiliului de Administratie, dl. Cristian Busu care prin
Hotararea nr. 3 "respinge situatiile financiare individuale si consolidate ale SIF
Oltenia la 31.12.2019" si prin Hotararea nr. 4 "respinge repartizarea profitului net
pentru exercitiul financiar a! anului 2019 in suma de 124.132.773,67 lei.."
• Prin cererea comuna, S.I.F. BANAT CRISANA S.A. (nr. inregistrare
1476/13.08.2020) si
S.I.F. MUNTENIA
S.A. (nr. inregistrare
2682/103468/13.08.2020) inregistrata la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 5291/14.08.2020,
cei doi actionari, ce detin impreuna un numar de 29.008.286 actiuni SIF5 reprezentand
5,1750 % din eapitalul social actual al Soeietatii de Investitii Financiare Oltenia SA,
solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionaribor Societatii de
Investitii Financiare Oltenia S.A. ce are pe ordinea de zi:
"1. Abegerea secretariatului de sedintd format din actionarul Marcel Gheorghe, avand
datele complete de identificare disponibile la sediul societatii, care va verifica lista de
prezenà a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a
adunàrii, precum si Indeplinirea tuturor formalit4i1or cerute de lege si de actul constitutiv al
societatii pentru tinerea adunärii generale a actionarilor, totodata dl. Marcel Gheorghé Va
Intocmi procesul - verbal al adunärii generale a actionarilor.
2. Nurnirea notarului public Virgil Claudiu Fäurar din eadrul Biroului Notar Public
SPN Doina FAurar din Craiova, judeul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii,
a operatiunilor efectuate de secretarii adunärii, In conformitate cu dispoziiile art. 129 aim.
(3) din Legeanr. 31/1990.
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3. Alegerea cornisiei de numàrare a voturilor exprirnate de actionari asupra punctelor
aflate pe ordinea de zi a Adunärii Generale Ordinare a Actionarilor compusà din actionarul
Marcel Gheorghe, propus ca secretar de sedintd ai adunärii, având datele de identificare
disponibile la sediul societh4ii.
4. Revocarea Hotararii nr. 3 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii 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 Bucuresti.
5. Revocarea Hotararii nr. 4 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii 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 Bucuresti.
6. Revocarea Hotararii nr. 5 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii 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 Bucuresti.
7. Revocarea Hotararii nr. 6 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii 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 Bucuresti.
8. Revocarea Hotararii nr. 7 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii 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 Bucuresti.
9. Revocarea Hotararii nr. 8 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii 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 Bucuresti.
10. Revocarea Hotararii nr. 3 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din
28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Busu, vicepresedinte al consiliului de administratie al
societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 in pagina societatii din website-ul
Bursei de Valori Bucuresti.
11.Revocarea Hotararii nr. 4 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din
28M4.2020 prezidate de dl. Cristian Busu, vicepresedinte al consiliului de administratie al
societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 in pagina societatii din website-ul
Bursei de Valori Bucuresti.
12. Revocarea Hotararii nr. 5 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din
28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Busu, vicepresedinte al consiliului de administratie al
societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 in pagina societatii din website-ul
Bursêi de Valori Bucuresti.
13. Revocarea Hotararii nr. 6 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din
2804.2020 prezidate de dl. Cristian Busu, vicepresedinte al consiliului de administratie al
societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 in pagina societatii din website-ul
Bursei de Valori Bucuresti.
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14. Revocarea Hotararii nr. 7 a adunarii generate ordinare a actionarilor societatii din
28:04.2020 prezidate de dl. Cristian Busu, vicepresedinte at consiliului de administratie at
societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 in pagina societatii din website-ul
Bursei de Valori Bucuresti.
15. Revocarea Hotararii nr. 8 a adunarii generate ordinarea actionarilor societatii din
28:04.2020 prezidate de dl. Cristian Busu, vicepresedinte at consiliului de administratie at
societatii, astfel cum a fost cornunicata la 04.05.2020 in pagina societatii din website-ul
Bursei de Valori Bucuresti.
16. Revocarea Hotararii nr. 9 a adunarii generate ordinare a actionarilor societatii din
28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Busu, vicepresedinte at consiliului de administratie at
societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 in pagina societatii din website-ul
Bursei de Valori Bucuresti.
17. Revocarea Hotararii nr. 10 a adunarii generate ordinare a actionarilor societatii
din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Busu, vicepresedinte at consiliului de administratie
at societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 in pagina societatii din website-ul
Bursei de Valori Bucuresti.
18. Revocarea Hotararii nr. 11 a adunarii generate ordinare a actionarilor societatii
din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Busu, vicepresedinte at consiliului de administratie
at societatii, astfel eurn a fost comunicata la 04.05.2020 in pagina societatii din website-ul
Bursei de Valori Bucuresti.
19. Revocarea Hotararii nr. 12 a adunarii generate ordinare a actionarilor societatii
din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Busu, vicepresedinte at consiliului de administratie
at societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 in pagina societatii din website-ul
Bürsei de Valori Bucuresti.
20. Prezentarea i aprobarea Situatiilor financiare individuale si consolidate ale SIF
Oltenia SA la 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea
Reglèmentarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara,
aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, pe baza
Rapoartelor Consiliului de Administralie 5i ale Auditorului Financiar.
21. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exereitiul finaneiar at 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 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
prétul mediu de tranzactionare at actiunilor in 2019 (2,1272 lei/actiune) si 3,91 % calculata
lapretul de inchidere pentru anul 2019 (2,56 lei/actiune),
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Se aproba data de 01.07.2020 ca DATA PLATII 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 platii
find suportate de catre 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 fondurilor necesare pentru investitii, in special pentru derularea
unui viitor program de rascumparare a 22.149.143 actiuni proprii in vederea reducerii
capitaiului social al societatii.
22. Aprobarea descärcàrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea
desffiuratä In exercitiul financiar al anului 2019.
23. Prezentarea i aprobarea Bugetului de Venituri i Cheltuieli pentru anul 2020 i a
Strategiei pentru anul 2020.
24. Aprobarea efectuärii in exercitiul financiar al anului 2020 a Inregistràrii contabile
la ,,venituri" a dividendelor neridicate timp de rnai mult de trei ani de la data exigibilitii
br, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente
exercitiului financiar al anului 2016, existente in sold ca neplatite la finele zilei de
30.10.2020.
25. Aprobarea Imputemicirii reprezentantului legal al societatii si, separat, a
secretarului de sedintd al adunärii generale a actionarilor care a fost desemnat pentru
Intocmireaprocesului - verbal al sedintei adunärii generale a actionarilor, fiecare putand
lucra independent si Cu drept de substituire, pentru a semna hotArârile adunärii generale a
actionarilor si once alte docurnente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a
efectua toate actele si formaiit64ile de publicitate, de Inregistrare si de implernentare a
hotärâribor adoptate de adunarea generalà a actionarilor la oficiul registrului comertului,
Autoritatea de Supraveghere Financiarä, Depozitarul Central S.A. si la once alte autoritati.
26. Aprobarea instructiunii catre consiliul de administratie si cätre conducerea
superioara a societatii de a furñiza prompt Imputemicitului, respectiv secretarului de sedinP
al adunàrii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului - verbal al edintei
adunànii generale a actionarilor, precurn si pentru efectuarea actelor si formalitä4ilor de
publicitate, de Inregistrare si de implernentare a hothrâribor adoptate de adunarea generala a
actionarilor, toate informatiile si documentele necesare si de a acorda acestuia tot sprijinul
necesar In acest scop."
Concluzionand, se solicita convocarea unei noi Adunari Generale Ordinare a
Ationanilor SIF OLTENIA SA cu ordinea de zi ce contine:
- revocarea hotararilor nr. 3-8 ale AGOA din 28.04.2020, prezidata de presedintele
Consiliului de Administratie;
- revocarea hotararilor nr. 3-12 ale AGOA din 28.04.2020, prezidata de
vicepresedintele Consiliului de Administratie;
- repunerea pe ordinea de zi a unei noi AGOA spre aprobare a tuturor punctelor
ce an figurat in convocatorul AGOA din 28.04.2020 prezidata de Tudor Ciurezu, inclusiv
5

aprobarea situatiilor financiare ale anului 2019 si repartizarii profitulni net pentru
dividende si fond de rezerva, identic cum an fost aprobate de AGOA din 28.04.2020.
Intentia SIF Oltenia SA de a da curs acestei cereri de convocare AGOA cu ordinea de
zi solicitata de cei doi actionari este restrictionata de necorelarea dintre data platii de
01.07.2020 ( hot. Nr. 4 AGOA din 28.04.2020), propusa din nou la pct. 21 si data de
,,inregistrare" care initial prin AGOA din 28.04.2020 a fost aprobata pentru 12.06.2020 si a
stat la baza platilor de dividende pana la suspendarea decisa de Curtea de Apel prin Decizia
315/15.07.2020 si noua data de inregistrare ce va fi propusa spre aprobare conform
legislatiei in vigoare.
In conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017, data de inregistrare se
stabileste astfel:
,, Art. 86 - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are bc
Went jflcarea actionarilor care urmeaza a benejicia de dividende sau de alte drepturi si
asupra carora se rasfrang efectele hotararibor adunarii generale a actionarilor va fi
stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu eel putin 10 zile lucratoare
datei adunarii generale.
(2) Odata cujixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste si data
in care acestea se vor plati actionarilor. Aceasta data nu va fi stabilita mai tarziu de 6 luni
de la data adunarii generale a actionarilor de stab ilire a dividendelor."
Pe de alta parte in conformitate cu prevederile art. 178 din Regulamentul ASF nr.
5/2018:
Art. 178. -(1) Data platii trebuie stabilita de emitent astfel incat aceasta data safe
intr-o zi lucratoare ulterioara cu eel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare.
(2) In cazul dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste data platii intro zi lucratoare care este ulterioara cu eel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar
nu mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a
dividendelor "
Punerea in aplicare a cererii celor doi actionari( SIF Banat Crisana si SIF Muntenia
SA) astfel cum a fost transmisa si inregistrata la SIF Oltenia SA sub nr. 5291/14.08.2020, in
special pet. 21, creeaza o situatie contrara prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului
ASF nr. 5/2018, dupa cum umleaza:
data platii cc va Ii aprobata de AGOA va fi anterioara datei de referinta a
AGOA si datei de inregistrare cc va Ii stabilita de AGOA desi legislatia in materie
precizeaza ca trebuie sa fie ulterioara.
Actionarii SIF Oltenia inregistrati la data de inregistrare cc va fi stabilita
de noua AGOA, in conformitate en prevederile legale in vigoare, vor fi
indreptatiti sa solicite plata dividendelor 2019 desi le-au incasat conform
hotararii AGOA fir. 4 din 28.04.2020 (hotarare care a produs efecte) san apare o
noua categorie de actionari care la vechea data de inregistrare (12.06.2020) flu

existau dar la noua data de inregistrare detin calitatea de actionari.
In opinia noastra, luand in considerare demersurile efectuate de SIF 1 si SIF 4 de
contestare in instanta a Hotararilor AGOA din 28.04.2020, de solicitare a unei ñoi
AGOA, sunt neoportune, menite a crea riscuri juridice si determina disensiuni
intre societate si actionari, en antrenarea nejustificata a unor resurse financiare.
Exista, astfel, riscul dublarii platii dividendelor exercitiului financiar 2019.
Singura solutie viabila, constructiva, fara implicatii juridice este aceea de
renuntare de catre SIF 1 si SIF 4 la actiunile promovate in instanta pentru
anularea Hotararilor AGOA din 28.04.2020, respectiv la cererea de solicitare de
convocare a unei noi AGOA SIF Oltenia, din 14.08.2020.

Fata de cele prezentate va rugam sa analizati situatia descrisa si sa ne sprijiniti in luarea
masurilor legale ce se impun cu privire la cererea celor doi actionari evitand riscurile
precizate.

Cu aleasa consideratie,

PRESEDINTE/DIRECTOW ENERAL
conf. univ. dr. ec. Tudor I UREZU
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Stimatiiie eloamnalonut
Ne referim In cele cc cirmeazii la adresa durnneavoastra" nr. 5379/20.08.2020, prin care: supuneti atentiei
autoritatii cererea de convocare a AGOA SIF OLTENIA SA formulata de SIF BANAT,cRISANA SA si
SIF MUNTENIA SA In data de 13.08.2020 si v comunicam urrnatoarele:

Conform prevederilor art. 92 alin. (23) din Legea at. 24/2017 „Consiliul de adminiStratie, respectiv
Clirectoratui sunt obligati sã Committee adtmarea.getteraki in cererea actionarilor predzati la art. 119
aim. (I) din Legea nr. 3 V1990, republicattl, en modificarile completarile ulterioare, in ,yituatia in care
cererea cuprinde dispozitii ce beta in atributia adunarii, ttstfel int.& adunarea so fie tinuta, In prima ,Tau
in a doua convocare, in termen de 60 de zile de in data cererii".
Facilnd aplicarea corespunzAtoare a prevederilor legale incidence In materie rezulta faptal cL In raport cu
a solicitare de convocare a adurarii generale,.conSiliul de administratie/directoratul societatii este chemat
sá tacit o evaluare asupra indeplinirii cerintelor legale care privesc procentul In capitalul:sacial detinut de
atre actionarul salicitant (cel putin 5%) si concordanta rezolu Oiler prapuse Cu atributilleadunArli generate
Atunci ciind aceste criteril prev6zute de lege sunt Indeplinite, reprezentantii societatii nu sunt In drept sä
respingil, cererea until actionar Cu privire in convocarea/introducerea unor puncte pe ordinea de zi a unei
adunari generale (de ex. prin invocarea unor motive de oportunitate).
Adrninistratorii sacietalii au lima dreptul de a introduce pe ordinea de zi a adundrii generate a actionarilor
proprille rezalutil, analize si infer/146i, inclusiv n legatura cu punctele propuse de aCtionari, pentru a
clarifica eventualele neconcordante sau ambiguitati, astfel Inc& actionarii sa adopte hoffirari cu lucu'ea In
considerare a tuturor aspectelar relevante.
.stima,

Autoritatea de Supraveghere Financiar4. Splaini independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti, cod 050092
1'el: 021/659..64.70. Fax: 021/659,60.5
www.asfrornania.ro , office@asfrontunia.rn
ASP este operator de date nu earmter personal nr. 33477
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Cätre:
S.I.F. OLTENIA S.A.
Str. TufAnele nr. I
Craiova Jud. DOW, România

/PiL.

Fax: 0251-419.340
Ernaiksi fpi@ii1t.ro; pub1ic@sifolt.ro
In atentia domnului Tudor CIUREZU - Preedinte1Director General,

Stirnate /omnu!e pre.edinte,
Ne referirn in cele ce urineazä la convocatorul AGOA pentru data de 12/13.10.2020 i având in vedere
pe de o pane prevederile legale incidente In materia organizãrii si desfäurärii adunri1or generale,
jar pe de cealaltä parte pe cele privind drepturile actionarilor, vt comunicam urrntoarle:
In raport cu situaia existentã, In ceea ce privete rezoiuia de la punctul nr. 21 aflat pe ordinea de 21
a AGOA convocatd pentru data de 12/13.10.2020, care vizeazã Aproharea repartizãrU profitului net
pentru exercijiul financiar a! anului 2019 In sumã c/c /24. 132.2 7367 id, precum i Cu privire la
precizarea formulatA sub forma tinel Note potrivit cäreia: Gonthwerea SIP OLTENJA SA precizecizã
M ac(ionarii cärora use CU Yjfl 1it'idendele sunt cci Inregistrafi la data de 12.06.2020 In registrul
aqionarilor emis de Depozirarul Central, considercitá ca data de Inregistrare, vä atentionam cu
privire in faptul ca propunerea formulatä de acionarii societätii in ceea ce privete pünctul 21 aflat
pe ordinea de zi, precum i precizarea formulatA sub forma unei Note de cätre conducerea S.I.F.
OLTEN1A S.A. genereazà Inc1carea prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 referitor Ia
modalitatea de stabilire a datei de Inregistrare.
Totodat, va aducem In vedere Ca stabilirea unei noi date de Inregistrare, uterioarä AGOA din data
de 12/13.10.2020, In ceea ce privete punctul referitor in repartizarea profizului, ar;avea ca efect
Incalcarea prevederilor art. 46 aIm. (2) din Legea nr. 2412017, putànd fi prejudiqiaçi acionarii
existenti la data de Inregistrare (12.06.2020) aferent6. AGOA din 28.04.2020 care .0 au Incasat
dividendele.
In aceste conditii, vã solicitam sA dispunei toate msuri1e necesare in vederea informarii
corespunzatoare a acionari1or (prin publicarea unui raport curent pe website-ul operatOrului de piaa
$i a unni document de informare In cadrul secliunii dedicate materialelor aferent. AGOA care
urmeazã a fi prezentat ac1ionarilor inctusiv In cadrul AGOA) cu privire la efectele pe dare aprobarea

AcEorilatea de Supraveghcre FinanciarS, Splaiul independenei nr. 15, sector 5. Bucureti. cod 050092
Tel: 0211659.64.70. Fax: 0211659.60.51
w w.nsfrornaoia.ro , office@asfroniania.ro
ASP este operator de date cu caracter personal on 33477
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rezolutiel de la pct. 21 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 12/13.10.2020 Ic poate produce, astfel
Incât acetia sa fie in rnsurã sa adopte o hotärâre cu re.spectarea prevederilor legate in vigoare.
In 'final, având in vedere cele de mai sus, solicitàrn Consiliutui de administraie i acionari1or
societãii care urrneazä sa ii exprirne yowl in cadrul AGOA convocatä pentru data de42/13.10.2020
sä dispuni toate masurile necesare in vederea asigurrii desfäurrii ediriei adurii generate,
respectiv adoptãrii de hotärâri Cu respectarea prevederilor legale In vigoare.
Cu stim,

Autoritacea de Supraveghere Financiar. Splaiul lndependenlei nr. 15, sector S, Bucureti. rod 050092
Tel: 021/659,64.70, Fax: 021/659.60.51
wv .asfromania.ro , oflicc@asfrornaniaso
ASF este operator de date cu caracter personal dr. 33477
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Care;
S.I.F. OLTENIA S.A.
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In atentia domnului Tudor CIUREZU Preedinte/Direetor General,

Stimate &mantle proedinte,
In continuarea corespondentei purtate in ceea ce priveste convoCatorul AGOA pe,ntru day de
1 2/1 3.10.2020, prin prezenta revenim la adresa ASF nr. VP! nr. 9576/16.09.2020 si viso1icitä, ca
de Indata, dar fd.rd a depa§i 24 de ore, sä dati curs soticitarilor formulate prin atiresa anterior
.mencionatd, respectiv !Ca. publicati tin raport curent pe website-ul operatorului de piatkiprecum i un
document de informare In cadrul sectiunii dedicate materialelor aferente AGOA carclurmeald a fi
prezentat acOonarilot inclusiv in cadrul AGOA, cu privire la efectele pe care aprobarea rezolutlei de
la pct. 21 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 12/13.10.2020 le poate produce, astfel tricat acetia
sd fie in masufa sa adopte o hotarfire- cu respectarea prevederilor legule In vigoare.
Cu stimd,
Vie ”edinte

Autoritatea de Supraveghere Financiark Splaittl Independentei nr. 15, sector 5, Bucure§ti; cod
Tel:.021/659.64.70. Fax: 021/659.60.51
wvAv.ascromania,ro . orticeq.basfrontania.ro
ASF este operator de date Cu caracter personal nr. 33477

