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Eveniment important de raportat:
Aprobarea de cãtre Consiliul de Administraþie al
S.I.F. Oltenia S.A. a vânzãrii pachetului de acþiuni
deþinut la Banca Comercialã Românã 

S.I.F. Oltenia S.A. informeazã investitorii cã, în ºedinþa din
data de 25.06.2018, Consiliul de Administraþie a aprobat
valorificarea integralã a pachetului de 1.023.534.303
acþiuni B.C.R. deþinut de societate, cãtre ERSTE GROUP
BANK. Valoarea pachetului de acþiuni ce va face obiectul

contractului de vânzare-cumpãrare este de 140 mil. EURO.
Tranzacþia evalueazã BCR la un multiplu al capitalurilor
proprii (preþ/valoare contabilã) de 1,35 la trimestrul 1 2018, în 
linie cu evaluãrile de piaþã pentru bãncile româneºti listate.

În vederea finalizãrii tranzacþiei, etapele ce urmeazã a fi
derulate sunt:

1. iniþierea de îndatã a negocierilor pe aspecte de detaliu ale
contractului de vânzare-cumpãrare, cu obiectivul de a semna 
contractul în termen de 30 de zile de la începerea
negocierilor; implementarea contractului de vânzare-
cumpãrare va face obiectul condiþiilor suspensive menþionate 
mai jos.

2. obþinerea aprobãrilor societare ºi de reglementare:

- Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor în
cazul SIF Oltenia S.A. 

- Consiliul de Supraveghere ºi Banca Central
Europeanã în cazul ERSTE GROUP BANK.

Valorificarea investiþiei în BCR se va derula printr-o
tranzacþie unicã de vânzare-cumpãrare, exclusiv în numerar. 
Execuþia tranzacþiei este planificatã pentru a doua jumãtate a 
anului 2018.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
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