
COMUNICAT DE PRESÃ
Referitor: articol "Pachetul de 6% din BCR

seamãnã discordie în conducerea SIF Oltenia"
publicat în cotidianul "Bursa - Ziarul Oamenilor de
Afaceri" din 25.02.2014.

Conducerea efectivã a S.I.F. OLTENIA S.A. a luat act
de prezenþa în cadrul evenimentului "România Investor 
Days" organizat la New York de cãtre Bursa de Valori
Bucureºti, Fondul Proprietatea ºi Raiffeisen Bank -
februarie 2014 - a doamnei Ana - Barbara Bobircã
administrator S.I.F. OLTENIA S.A. Deºi doamna Bobircã
a fost prezentã la acest eveniment fãrã a avea mandat
de reprezentare a S.I.F. OLTENIA S.A., domnia sa a
exprimat, în cadrul întâlnirilor ce au avut loc, puncte de
vedere ca venind din partea S.I.F. OLTENIA S.A. 

O serie de afirmaþii fãcute de domnia sa în cadrul
evenimentului sunt de naturã sã dezinformeze
investitorii, astfel:

- "managementul ia în considerare mutarea
sediului societãþii la Bucureºti (din Craiova)"

La nivelul organelor statutare de conducere
(Adunarea Generalã a Acþionarilor, Consiliul de
Administraþie, respectiv Conducerea Efectivã) nu s-a
luat niciodatã în discuþie o astfel de operaþiune.

- "pachetul deþinut la BCR: au loc negocieri
privind structurarea afacerii"

Menþionãm cã din martie 2013 nu au mai avut loc
negocieri între conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. ºi
reprezentanþi ai ERSTE sau alþi potenþiali investitori
privind valorificarea pachetului BCR.

Conducerea efectivã a S.I.F. OLTENIA S.A. a
considerat cã acest activ important din portofoliu
(28,17% din valoarea de piaþã la 31.12.2013 a activelor 
administrate) nu este normal sã fie valorificat într-o
perioadã scurtã, în perioadã de crizã, când Banca a
avut o evoluþie mai puþin convingãtoare iar din
discuþiile purtate cu potenþiali investitori a rezultat cã
plasamentul nu poate fi valorificat cu eficienþã
maximã, în condiþiile în care BCR ocupã locul I în
sistemul bancar românesc din punct de vedere al
activelor ºi al segmentului deþinut în piaþa bancarã.

Aceastã afirmaþie a doamnei Bobirca este de
naturã sã manipuleze piaþa.

Doamna Bobircã a fost propusã pentru a fi membru
în Consiliul de Administraþie al S.I.F. OLTENIA S.A. de
cãtre acþionarul Business Capital for Romania
Opportunity Fund, cu acþionar majoritar BCR / ERSTE.

Din Curriculum Vitae prezentat de doamna
Bobircã, rezultã cã aceasta îndeplineºte funcþia de
Preºedinte al Comitetului de Investiþii al Business
Capital for Romania Opportunity Fund, în consecinþã
ia parte la gestionarea resurselor financiare ale
acestui Fond.

Conform art. 1433 (1) din Legea nr. 31/1990
republicatã:

"Administratorul care are într-o anumitã
operaþiune, direct sau indirect, interese contrare
intereselor societãþii trebuie sã îi înºtiinþeze despre
aceasta pe ceilalþi administratori ºi pe cenzori sau
auditori interni ºi sã nu ia parte la nicio deliberare
privitoare la aceastã operaþiune."

-"acþionarii încurajati sã participe la AGA întrucât
sunt analizate mai multe propuneri importante,
printre care majorarea de capital social pentru
diluarea acþionarilor inactivi"

Nici aceastã afirmaþie nu este corectã, la nivelul
conducerii S.I.F. OLTENIA S.A. neavând loc astfel de
discuþii.

Aceste informaþii vehiculate justificã interesul unor
persoane în modificarea legislativã a pragului de
deþinere în SIF-uri ºi a pragului de cvorum pentru
Adunãrile Generale Extraordinare ale Acþionarilor. Sub
falsul interes în majorarea sau diminuarea capitalului
social al SIF pentru maximizarea performanþelor
acestuia se ascunde interesul unor acþionari de a se
crea condiþiile întrunirii cvorumului pentru Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþionarilor care sã ia astfel
de hotãrâri, inclusiv mutarea societãþii la Bucureºti ºi
angajarea unor persoane care sã punã în practicã astfel
de politici în interesul limitat al unor grupuri.

Precizãm cã la 31.12.2013, în structura
acþionariatului societãþii, un numãr de 60 de persoane 
fizice ºi juridice rezidente ºi nerezidente deþin acþiuni
care reprezintã peste 50% din capitalul social al S.I.F.
OLTENIA S.A., iar dintre acþionarii fondatori (persoane
fizice deþinãtori între 10 ºi 1010 acþiuni) ai societãþii
mai existã 391.907 persoane cu o deþinere de 16,27%
din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.

În condiþiile expuse, menþionãm cã la nivelul S.I.F.
OLTENIA S.A. nu au fost înregistrate ºi nu au fost
suportate sub nicio formã, direct sau indirect
cheltuieli generate de deplasãrile doamnei Ana -
Barbara Bobircã la New York, ca de altfel nici pentru
alte deplasãri ale domniei sale la Londra, Austria
etc., unde s-a autodeclarat ca reprezentant oficial al 
S.I.F. OLTENIA S.A.

Conducerea efectivã a S.I.F. OLTENIA S.A. considerã
cã astfel de informaþii pot fi interpretate de organele
abilitate ca susceptibile de aplicarea prevederilor art.
244 alin. 5, lit. c din Legea 297/2004 privind piaþa de
capital, fapt pentru care se disociazã de acestea.
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