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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 Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 
 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață 

 
 

Data raportului: 25.09.2020 
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 – Decizia A.S.F. nr. 1133/24.09.2020 
 

S.I.F. Oltenia S.A. informează acționarii și investitorii că a primit de la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară Decizia A.S.F. nr. 1133/24.09.2020, 
înregistrată la societate sub nr. 5859/25.09.2020, referitoare la adoptarea 
măsurilor necesare modificării și publicării în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, a ordinii de zi a AGOA S.I.F. Oltenia S.A., convocată pentru data de 
29/30.10.2020, în sensul introducerii pe ordinea de zi a AGOA a tuturor punctelor 
solicitate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A și S.I.F. Muntenia S.A. prin 
cererea înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 5514/01.09.2020, respectiv 
inclusiv a rezoluției care vizează “ Alegerea a cinci administratori ca membri ai 
consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. 
pentru un mandat cu durata de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data 
autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de 
înregistrarea acestora la oficiul registrului comerțului.” 

Anexăm Decizia A.S.F. nr. 1133/24.09.2020.  
 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 

conf. univ. dr. Cristian Bușu 
Vicepreşedinte / Director General Adjunct 

ec. Viorica BĂLAN 
           Ofiter de Conformitate 
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In atentia domnulul conf. univ. dr. ec. Tudor CIIJREZLJ 

Preedin te Consiliul de Administratie 

Stimate domaute Tudor Ciurezu, 

Prin prezenta, vä transmitem anexat 

- Deciza A.S.F. nr. 	jO4j 
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Autoritatea de Supraveghere flnaaciar 

 

I) C NR. 

In temeiul prevederilor art. 2 aIm. (1) lit. a) i d). art. 3 lit. d), art. 5 lit, a), art. 6 aIm. (3) i art. 7 
aIm. (2) din Ordonanta de urgena a Guvernului nr. 93/2012 privind Infiintarea, organizarea §i 
functionarea Autoritäii de Supraveghere Financiarã, aprobatã cu modificãri §1 completãri prin 
Legea nr. 113/2013, cu modif'icarile i completarile ulterioare, 

Având In vedere urmätoarele: 

- Raportul curent nr. 5516/01.09.2020, publicat pe website-ul B.V.B. in data de 01.09.2020, prin 
care S.I.F. Oltenia S.A. a informat investitorii c ,,a Jost Inregistrazä sub nr. 5514/0109.2020 
solicitarea de con vocare a unei Adunãri Generate Ordinare a Acfionarilor, transmisã de cãtre 
S.LF. Banat-Cricana S.A. ci S.I.F. Muntenia S.A., care de(in Impreuna ac,tiuni reprezentând 
5,5556% din capitalul social at societãf ii ". 

- In cadrul rezolutiei aferente punctului 4 din solicitarea de convocare a AGOA, cei dom acionari 
au solicitat: ,,alegerea a cinci administratori ca membri ai conslliului de administrafie at 
SocietO;ii de Invesri(ii Financiare Oltenia S.A. pentru tin mandat cu durata de 4 ani,. care i.i var 
exercita mandatul de la data autorizãrii acestora de cãtre Autoritatea de Supraveghere 
Financiarã, unnatã de Inregistrarea acestora la oficiul registrului comer(utui 

- Dispozitiile art. 92 aIm. (23) din Legea nr. 24/2017, potrivit càrora ,,Consiliul de adninistra(ie, 
respectiv directoratul sunt obIigai sã con voace adunarea genera/4 la cererea aqionarilor 
precizafi Ia art. 119 a/in. (1) din Legea nr. 3111990,  In situafia In care cererea cuprinde dispozi(ii 
ce intrã In atribuia adunárii, asifel Incât adunarea sã fie (inutã, la prima sau La a doua 
con vocare, in termen de 60 de zile de la data cererii 

- Raportul curent nr. 5692/14.09.2020, publicat pe website-ul B.V.B. In data de 14.09.2020, prin 
care S.I.F. Oltenia S.A. a informat acionarii i investitorii cu privire la convocarea Adunãrii 
Generale Ordinare a Actionarilor  pentru data de 29/30.10.2020, având pe ordinea de zi, printre 
altele, rezolutia de la pct. 4, privind: ,,Alegerea, cu aplicarea metodei votului cuinulativ, a cinci 
administrczrori ca membri ai consitiului de administralie al Societãtii de Investi(ii Financiare 
Oltenia SA, pentru un mandat cu o duratã de 4 ani, care Isi vor exercita mandatul de la data 
autorizàrii acestora de cátre Autoritatea de Supraveghere Financiarã, urmatã de Inregistrarea 
acestora La Oficiul Registrului Comeru1ui 

- Prevederile art. 84 aIm. (1) din Legea nr. 24/2017 potrivit cãrora ,,Membrii consiiiului de 
administraie al emitenfilor ale cãror acfiuni sunt admise La tranzac(ionare pe 0 piafã 
reglementata potfi aleci prin metoda votului cwnu/ativ. La cererea unui acfionar senittzficativ, 
alegerea pe haza acestei metode se face In mod obligatoriu ". 

Rezulia ca rezolutia de La pet. 4 aferent ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 
29/30.10.2020 privind: ,,Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci adminisrratori 
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W Autoritatea de Supraveghere Financi2ril  

ca membri ai consiliului de administratie a! Societàtii de lnvesti!ii Financiare Oltenia SA, pentru 
an inandar cu 0 duratã de 4 ani, care 4i var exercita mandatul de la data aurorizãrii acestora de 
cãrre Autoritatea de Supraveghere Financiarà, urinarã de Inregistrarea acestora ía Oficiul 
Registrului Comerului ", incaicä prevederile legale Intrucât: 
- 	cererea formulatä de actionarii S.1.F. Banat-Criana S.A. i S.I.F. Muntenia S.A. In data de 
01.09.2020 flu a fost respectata, reprezentan;ii societäii mne1egând sä elimine punctul care viza: 
,,alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administratie a! Socierà(ii de 
Investitii Financiare Oltenia SA" i sã introducã In bc un punct care vizeaz: ,,Alegerea, cu 
aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri ai coniliului de 
administratie at Società,tii de 1nvestiii Financiare Oltenia SA", nefiind astfel respectate 
prevederile art. 92 aIm. (23) din Legea nr. 24/2017; 
- 	aplicarea in mod obligatoriu a metodei votului cumulativ se poate realiza doarla cererea 
unui actionar  semnificativ. neflind astfel respectate prevederile art. 84 aIm. (1) din Legea nr. 
24/2017. 

Potrivit precizärilor formulate In cuprinsul convocatorului, ,,[...]ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA a Jost con vocatã 1...] i In conformirate cu prevederile art. 92 aim. (23) din Legea 
nr 24/2017 si ale art. 119 aim. (1) din Legea nr. 31/1990 R, la solicirarea comunã a doi 
actionari: Societatea de Investitii Financiare Banat Cri.ana S.A. i Societatea de Investi(ii 
Financiare Muntenia S.A., care cumulat detin un rzuinãr de 29.008.286 acfiuni SIF5 
reprezentând 5,5556% din capitalul social al Societá(ii de !nvesti(ii Financiare Oltenia S.A. 
Solicitarea comuna scrisã a celor doi actionari a fost primitã la SIF Oltenia SA .i Inregistratã 
sub numãrul 5514/01.09.2020" 

In cadrul convocatorului AGOA din data de 29/30.10.2020, publicat pe site-ui B.V.B.In data de 
14.092020, reprezentantii societatii flu au dat curs cererii formuiata de actionarii S.I.F. Banat 
Criana S.A. i S.I.F. Muntenia S.A. In data de 01.09.2020, Ir4eiegând sA modifice punctul care 
viza: ,,aiegerea a cinci ad,ninis:ra tori ca membri ai consiliului de administrcqie a! Societã(ii de 
Investitii Financiare Oltenia SA" i sa introducã In bc un punct care vizeazã ,,Aiegerea, cu 
aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri of consiliului de 
administratie at Societ6tii de Investi(ii Financiare Oltenia SA, neflind astfel respectate 
prevederile art. 92 a/in. (23) din Legea nr. 24/2017. ". 

Potrivit prevederibor legale si statutare incidente, administratorii societatii au ob1igaia de a da 
curs Intocmai solicitàrii actionarilor  cu detinerea calificatA prevazutà de lege, astfel cum a fost 
formu1at, acetia neavând dreptul, ca efect at unor interpretari proprii cu privire la modalitatea 
de punere In aplicare, de a interveni asupra rezolutiilor propuse de actionari,  In sensul 
eliminärii/modificärij acestora, adunarea generala a acionariior find singurul organ decizional 
in mãsurä sa se pronune cu privire la admiterea/respingerea acestora. 

Astfel, rezolutia introdusä pe ordinea de zi a AGOA convocatä pentru data de 29/30.10.2020, 
care vizeaz: ,,Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca 
membri ai consiliului de administratie a! Socierãtjj de Investitii Financiare Oltenia SA ", flu 

reprezintã In fapt punerea In aplicare a solicitärii formulate de actionarii  S.LF. Banat-Criana 
S.A. si S.I.F. Muntenia S.A. prirl cererea din data de 01.09.2020, referitoare la: ,,Aiegerea a cinci 
administratori ca membri ai consiliului de administrafie at Socieräii de Investitii Financiare 
Oltenia S.A.". 
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Autoritatea de Sipr9vegbere Finaciari 

 

In temeiul prevederilor an. 2 aIm. (9) lit, a), b) i 1) din Legea nr. 24/2017, 

In edinta din data de 

 

.O,  Consiliul Autoritãçii de Supraveghere Financiarã a decis 

 

erniterea urmätorului act individual: 

DECIZ1E 

Art. 1. Se instituie In sarcina Consiliului de administratie al SW OLTENJA SA obligaia de a 
adopta, In termen de cel rnult 5 zile de la data emiterii deciziei, mãsurile necesare modificãrii si 
publicarii in conformitate cu prevederile legale In vigoare, a ordinii de zi a AGOA convocatã 
peritru data de 29/30.10.2020, in sensul introducerii pe ordinea de zi a AGOA a tuturor punctelor 
solicitate de actionarii S.I.F. Banat-Criana S.A. §1 S.I.F. Muntenia S.A. prin cerereaInregistratã 
la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 5514/01.09.2020, respectiv inclusiv a rezo1uiei care vizeazã 
Alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliuiui de administrafie cii Soeietã(ii de 
Investi(ii Financiare Oltenia S.A. pentru un mandat Cu durata de 4 ani, care i.i vor exercita 
mandatul de la data autoriZãrii acestora de cãtre Autoritatea de Supraveghere Financiarã, 
urmatã de Inregistrarea acestora la oficiul registrului corneruiui. 

Art. 2. Cu drept de contestatie La A.S.F. In termen de 30 zile de la data comunicãrii. Contestaia 
nu suspendã executarea deciziei. 

Art. 3. Prezenta decizie Va ft comunicatä S.I.F. Oltenia S.A., se publicà In Buletinul A.-S.F., forma 
electronicà, In conformitate cu prevederile art. 130 all. (I) din Legea nr. 24/2017 i se transmite 
B.V.B. In vederea pubiicãrii pe website-ul propriu. 

Art, 4. Prezenta Decizie inträ In vigoare la data comunicãrii el S.I.F. Oltenia S.A. In cazul In care 
societatea nu poate fi contactatã, prezenta Decizie intrá In vigoare la data publicärii ei pa website-
ul BV.B. 


