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Eveniment important de raportat:
Hotãrârile Adunãrii Generale Ordinare a

Acþionarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunitã în data de
29.04.2014, la a doua convocare

Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
SOCIETÃÞII DE INVESTIÞII FINANCIARE OLTENIA S.A.,
întrunitã statutar în data de 29.04.2014, la a doua
convocare, în prezenþa acþionarilor deþinãtori a
223.418.035 acþiuni, reprezentând 38,509% din
capitalul social, din care acþiuni cu drept de vot
214.023.651 reprezentând 37,573% din totalul
acþiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990
R, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, a
Legii nr. 297/2004, modificatã ºi completatã, a
reglementãrilor A.S.F. (fostã C.N.V.M.) în vigoare ºi
Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor
exprimate, astfel cum este evidenþiat în procesul
verbal de ºedinþã, corespunzãtor problemelor
înscrise pe ordinea de zi, adoptã urmãtoarele
hotãrâri:

H O T Ã R Â R E A  nr. 1

Se aprobã situaþiile financiare ale anului 2013 în
forma prezentatã, pe baza Raportului Consiliului de
Administraþie ºi a Raportului auditorului financiar
(inclusiv provizionul reprezentând fond de participare
la profit a salariaþilor, conducerii ºi administratorilor,
înregistrat conform prevederilor OMFP nr. 418/2005 ºi
constitutit conform prevederilor Actului Constitutiv,
Contractului Colectiv de Muncã ºi Contractelor de
mandat, pentru care competenþa de distribuire se
deleagã Consiliului de Administraþie ºi Conducerii
efective - pentru salariaþi, cu respectarea prevederilor
de constituire).

Principalii indicatori economico-financiari aferenþi
anului 2013:

Venituri din activitatea curentã 394.804.507 lei

Cheltuieli din activitatea curentã 237.788.531 lei

Rezultatul brut - profit 157.015.976 lei

Impozit pe profit 27.015.914 lei

Rezultatul net - profit 130.000.062 lei

H O T Ã R Â R E A  nr. 2 (Varianta 1)

Nu se aprobã repartizarea profitului net în sumã de
130.000.062 lei, conform propunerii Consiliului de
Administraþie, pe urmãtoarele destinaþii:

- 92.826.514 lei, ceea ce reprezintã 71,4 % din
profitul net, pentru dividendele cuvenite acþionarilor
existenþi la data de înregistrare 15.05.2014. Suma

repartizatã asigurã distribuirea unui dividend brut în
sumã de 0,16 lei pentru o acþiune deþinutã la data de
înregistrare;

- 37.173.548 lei, ceea ce reprezintã 28,6 %, pentru
sursele proprii de finanþare ale societãþii.

H O T Ã R Â R E A  nr. 2 (Varianta 2)

Nu se aproba repartizarea profitului net in suma de
130.000.062 lei, conform propunerii actionarilor, pe
urmatoarele destinatii:

- 121.834.800 lei, ceea ce reprezinta 93,72 % din
profitul net, pentru dividendele cuvenite acþionarilor
existenþi la data de înregistrare 15.05.2014. Suma
repartizatã asigurã distribuirea unui dividend brut în
sumã de 0,21 lei pentru o acþiune deþinutã la data de
înregistrare;

- 8.165.262 lei, ceea ce reprezinta 6,28 %, pentru
sursele proprii de finanþare ale societãþii.

H O T Ã R Â R E A  nr. 3

Se aprobã descãrcarea de gestiune a
administratorilor pentru activitatea desfãºuratã în
exerciþiul financiar al anului 2013.

H O T Ã R Â R E A  nr. 4

Se aprobã Bugetul de Venituri ºi Cheltuieli pentru
anul 2014 ºi Strategia pentru anul 2014 în forma
prezentatã.

Principalii indicatori economico-financiari prevãzuþi
în Bugetul de Venituri ºi Cheltuieli pe anul 2014:

1) Venituri totale 256.481.000 lei

2) Cheltuieli totale 149.144.863 lei

din care

- cheltuieli din activitatea curentã 149.144.863 lei

3) Profit brut 107.336.137 lei

4) Impozit profit curent 17.173.782 lei

5) Profit net de repartizat 90.162.355 lei

H O TÃ R Â R E A  nr. 5

Alegerea domnului Cãpitanu Victor în funcþia de
membru al Consiliului de Administraþie al S.I.F. Oltenia
S.A. pentru o perioadã de mandat egalã cu cea a
actualului Consiliu de Administraþie al S.I.F. Oltenia S.A.,
ales în AGOA din 20.04.2013, urmând a exercita
atribuþiile corespunzãtoare funcþiei de
administrator numai dupã avizarea acestuia de
cãtre ASF, înregistrarea la ORC, încheierea poliþei
de asigurare profesionalã ºi depunerea garanþiei
materiale potrivit prevederilor actului constitutiv.

H O T Ã R Â R E A  nr. 6

Se aprobã efectuarea înregistrãrilor contabile
corespunzãtoare prescrierii dreptului de a solicita
plata dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani
de la data exigibilitãþii lor.

H O T Ã R Â R E A  nr. 7

Se aprobã data de 15.05.2014 ca datã de
înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238
alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
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