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Eveniment important de raportat 

Informații Investitori - Decizia ASF nr. 543/29.04.2020 
 

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. aduce la cunoștința 
investitorilor că s-a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară Decizia nr. 
543/29.04.2020, înregistrată la societate sub nr. 3360/29.04.2020, conform căreia, 
începând cu data de 29.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de 
bună-credință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de S.I.F. Oltenia S.A. 
până la clarificarea situației existente în ceea ce privește evenimentul societar 
reprezentat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. 
convocată pentru data de 28.04.2020, dar nu mai mult de 10 zile .  

 

 Anexăm Decizia ASF nr. 543/29.04.2020. 
 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 
 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU 
Preşedinte / Director General 

 Ofițer de conformitate 
ec. Viorica Bălan 



Cabinet Vicepresedinte Siff 

SIF OLTENIA S.A. 

E-mail: sifpl@sifolt.ro  

Fax: 0251 /419340 

In atentia domnului cant'. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU 

Presedinte Consilidde Administratie 

Stimate domnule Tudor Ciurezu, 

Prin prezenta. va  transmitem anexat 

Decizia A.S.F. nr. 	p2-401/.  2040 

Cu stima, 
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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

DECIZIA NR53/Zc3 OLt 

n telneiu] prevederilor art. 2 afln. (I) lit, a) i d), art. 3 aIm. (1) lit. d), 5 lit, a), art. 6 aHn. (1) si aIm. (3) 
si alt 14 aIm (1) (3) din Ordonanta de urgenti a Guveunului at 93/2012 privind Infitntare.i organizatea 
i funcionarea Autoritii de Supraveghere Funanciarã, aprobatia cu modificãri si completari prin Legea 

nr. 113/2013, Cu modificärile si compIetri1e ulterioare, 

In data de 20.03.2020, pe site-ui Bursei de Valori Bucureti a fost publicat raportii curent privund 
convocarea Adunàrii Generale Ordinare a Acionari1or (AGOA) SW Oltenia SApentru data de 
28.04.2020. 	 .1 

? data de 28.04.2020, ASF a luat la cunotinã de raportul curent publicat pe site4i BVB privund 
Iiotararile AGOA adoptate de SIF Oltenia, sub semnàtura diui. Tudor Ciurezu In calitate de 
Presedunte/Director General i dna. Viorica Bälan, In calitate de Otiter de conformitaie, precum i de 
docunientui untitulat raport curent Cu privire la Hotãrârile Adunãrii Generale Ordinare a Acçionarllor 
SIF Oltenia SA din data de 28.04.2020, semnat In nurnele qi pentru emitentu! SIF Oltenia S.A. de cätre 
dl. Cristian Buu in calitate de Director General Adjunct, primit de la Bursa de Valori Bucureti. 

in suntezä, cu referire la cele doua documente supuse analizei se retin urmtoare1e aspeáe: 

I. Sub aspectul condiii1or de cvorum: 	 I 
• Conform docurnentului asumat sub semnturà de di. Tudor Ciurezu AGOA s-alntrunit statutar 

In data de 28.04.2020, la prima convocare, In prezenta acionarilor detinätoria 240.672.013 
drepturi de vot valide, reprezentând 46,095% din total drepturi de vol valide 

• Conform docurnentului asumat sub semnturä de dl. Cristian Buu - AGOA s-ahntrunit statutar 
In data de 28.04.2020, la prima convocare, In prezença actionarilor detinàtoria 159.459.060 
actiuni cu drept de vot valide, reprezentând 30,5409% din totalul drepwrilor de vot valide i 
27,4851 % din capitalul social a! societäii 

2. Sub aspectul hotärârilor adoptate In cadru! adunärii: 
Aprobarea situatlilor financiare 

Conform documentului asumat sub semrläturä de dl. Tudor Ciurezu - AGOA a aprohat 
situaiile fimanciare individuale si consolidate, Cu 53,106% din voturile exprimate, respectiv 
55,516% 
Conform documentului asumat sub seninäturã de dl. Cristian Buu - AGOA a respuns acest 
punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile 
reprezentând 27,4851% din capitalul social al societ;ii si 30,5409% din tota1uldrepturilor de 
vot 

• Aprobarea repartizärii profitului net pentru exerciiul financiar at anului 2019 
Conform documentului asumat sub semnãturä de dl. Tudor Ciurezu - AGOA a aprobat acest 
punct cu douä destinaii dividend butt de 0,10 1ei/aciune §i alte rezerve, cu 55,499% voturi 
pentru, 44,501% mmpotrivã si abtineri II voturi din total voturi exprimate. 	11 
Conform documentului asumat sub semnàturã de dl. Cristian Buu - AGOA a respins acest 
puact Cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile 
reprezentând 27,4851 % din capitalul social al societAtii si 30,5409% din totalul drepturilor de 
vot 

Aprobarea descàrcärii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfa-sur-ad In exerciiu1 
linanciaral anului 2019 



Conform documentului asumat sub sernnturä de di. Tudor Ciurezu AGOX a aprobat acest 
punct cu 53,141% voturi pentru, 44,484% Irnpotrivã si 2.375% abtineri din total voturi 
exprimate. 
Conform documentu!ui asumat sub semnturã de dl. Cristian Buu - AGOA:a respins acest 
punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile 
reprezenthnd 27,4851 % din capitalul social al socIetäii si 30,5409% din totaiul drepturilor de 
vot 

Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si a Strategiei pentru antil 2020 
in forma prezentata 

Conform documentului asumat sub seninãturã de dl. Tudor Ciurezu - AGOA a aprobat acest 
punct cu 53,111% voturi pentru, 44,484% Impotrivã si ablineri 2.405% tdin total voturi 
exprimate. 
Conform documentufui asumat sub semnãturä de dl. Cristian Buu AGOA a respins acest 
punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de.  voturi valabile 
reprezentnd 27,4851 % din capitalul social at societãii si 30,5409% din totalul drepturilor de 
vot 

Aprobarea efectuãrii in exerciiu1 financiar at anului 2020 a Inregisträrii cantabile ta ,.venituri" a 
dividendelor neridicate Limp de mai mult de trei ani de la data exigihilitii for, pentru care dreptul 
a actiune se stinge prin piescuptie respectiv dividendele aferente exercittului financiar a! anului 

2016. astfel cam se var regäsi Inregistrate in evidenta SW Oltenia SA, ca nepläti.te la finele ziiei 
de 30.10,2020 	 t 

Conform docume.ntuiui asumat sub semnäturã de dl. Tudor Ciurezu - AGOAa aprobat acest 
punct cu 62,746% voturi pentru, 37,254% Impotrivä i abineri II voturi din total voturi 
exprimate. 
Conform documentului asumat sub semnãturã de dl. Cristian Buu - AGOAI  a respins acest 
punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voluri valabile 
reprezentnd 27,4851 % din capitalul social a! societii si 30,5409% din totalul drepturilor de 
vot 

• Aprobarea atragerii rspunderii administratoriior Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Papa, 
Nicolae Stoian, Radu Hanga, Ana Barbara Bobirca pentru prejudiciul cauzat de ace tia Societätii 
de Investitti Financiare Oltenia S.A., in cuantum estiniat de 336.296 let ca urinare a Incicrii 
de caEre administratori a mndatoririlor acestora faP de societate prin Instrãinarea ac;iunilor 
Prodplast SA de;inute de societate pentru un prel defavorahil societatii 

Acest punct flu a fast inclus pe ordinea de zi a AGOA. 
Conform docunientului asumat sub semnãturã de dl. Tudor Ciurezu - nu se aiesta existerna 
unei rezolutii cu privire la acest punct. 
Conform documentului asumat sub semnãturä de dl. Cristian Buu - AGOA a aprobat acest 
punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile 
reprezentând 27,4851 % din capitalul social at societäii si 30,5409% din total uhdrepturifor de 
vot 

• Aprobarea atragerii ràspunderi i administratorului Cristian Buu 
Acest punct flu a fost inclus pe ordinea de zi a AGOA. 
Conform docunientulul asumat sub semnatura de dl. Tudor Ciurezu - nu se atestä existeata 
unei rezolutii cuprivire la acest Ounct. 
Conform documentului asumat sub semnäturã de dl. Cristian Buu - AGOA &respins acest 
punct cu o majoritate de 99,99999% din voturile valabil exprimate, in uriria exprimãrii unui 
numàr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru an numär de 159.459.060 actiuni Cu 

drept de vot delinute  de actionarli prezeni sau reprezentai in adunare, reprezentind 27,4851% 
din capitalul social at societAtii si 30,5409% din tota!uI drepturilor de vot, dintre c we 14 voturi 



'Tpentru, 159.459.046 voturi "tnipotrivã", 0 'abineri", 0 voturi anulate si 0 voturi 
neexprirnate. 

In considerarea precizrilor existente In docurnentele care vizeazA hotäthrile adoptare in cadrul AGOA 
SIF Oltenia SA din data de 28.04.2020, rezultâ faptul ca anibele seturi de hotãrâri au Ind:eplinit condiii!e 
de cvorum si majoritate de vot necesare adoptärii de rezolutii, dar prezintã hothrâri contradictoril cu 
privire Ia punctele aflate pe ordinea de zi. 

In, plus documental asumat de dl. Cristian Buu In calitate de Director General Adjunct a] societãii 
conine rezoIuii privind atragerea raspunderii unor adrninistratori care au lost aprobte de adunarea 
generalà a acionari1or. 

In cursul zilei de 28.04.2020, au fost Inregistrate la ASF o serie de sesizäri din pai-tea Unor acionari ai 
SIF Oltenia SA cu privire la refuzul reprezentantilor SIF Oltenia SA de a perniite actesul acestora in 
sediu, pentru a putea lua parte Ia Iueràrile AGOA din data de 28.04.2020, motivat de faptul cã dejasi-au 
expriniat votul win coresponden. 

In aceste condiii existd posibilitatea ca yowl unor acionari sA fi fost tutu in considrare la calculul 
cvorumului i majoritãçilor de vot In cazul ambelor mntruniri. 

Avãnct In vedere faptul cà informatiile publicate de cätre emitenti trebuie sa ateste evenimente Si situaii 
certe si precise astfel Incât sa permitA evaluarea corecta si completa de cãtre investitorita respectivelor 
even i men te/situatii, in vederea adoptãrii si aplicãrii decizii]or investiionale; 

Reflectarea in mod corespunzàtor a realitàilor societare prin intermediul rapoartelor cirente aduse Ia 
cunotinta investitorilor reprezintã conditii  'sine qua non" pentru a considera cd suntem In prezena unei 
societaçi care asigura aplicarea principiilor ftrndamentale existentei statutului de eniitent ale cärui valori 
mobiliare sunc tranzactionate  pe piata de capital; 

Fcând aplicarea corespunzãtoare a prevederilor Legli nr. 24/2017 §i a reglementárilor ense in aplicarea 
acesteia, tranzactionarea acçiunilor unui emitent se poate realiza doar dacä suet respectate dispoziiiJe 
legale incidente, investitorli (actuali i poteniali) stint corect inforinati Cu privire la situaia emitentului 
i se poate mentine  o piatA ordonat; 

In vederea asigurärii unei piete ordonate In cazu! aciuni1or emise SW Oltenia SA i protejrii intereselor 
investitorilor de bun-credinta; 

In eemeiul art. 98 aIm. (1) din Legea nr. 24/2017, conform cärora ,.(...)A.S.F. are, In scon,l exercitãrii 
atri/niiiilor cc ii revin in vederea apticãrii prevederi/or prezentu/ni fir/u, urmátoare/e conpeten1e: (...) 
d sa suspende sau sã so/kite pie/el reglementate In cauzã suspenc1area IranZac(ionãrii i istrwnemelor 
financiare pentru o periocec/ä de eel muit JO Zile, in cazttl In care aceasta are motive mntemelate sã 
considere ed emiteniul nu a respectar dispozitiile prezentuiui titlu suit ale regieinentElrilor A.S.F. sa;i 
daeã considerá Ca siruaia eniitenlului este de aa tiaturà Incãt tranzacfionarea ar fi In detrimetitul 
investitorilor'; 

In conformitate Cu prevederile art. 5 lit, a) din OUG 93/2012, potrivit eãrora in exercitarLi atrihuf li/or 
i prerogativelor p1 evãzufe tie pi ezenta a) doncintá de urgenia A S F conti untie la consolidarea unit 

c adi a mteg/ at de junciwnare z supraveghere a pietelor, partic ipan fl/or 41 operauiuniloi pe aceste piete 
are ca objective: cisigurarea stabilitã(ii, competirivitci(ii i huneifunc(ionãri a pie/clot-  de insirwuente 

financiare, promovarea Increderli In aceste pie/c si In iiwesti/iiie in instrumentefinancic/e, prec'um .yi 
cisigurarea protecfiei operatorlior .yi invest Ito ri/or impotrit'a pracricilor ne/oiale abuzive si 
fraudidoase; 



p. PREEDINTE 
PRIM-VICEPRESEDINTE 

ELENA DOINA DASC 

In urma anaIizei direcii1or de specialitate i a detiberãrilor din edina din data de 29.Ok.2020, Consiliul 
Autoiit44ii de Supraveghere Financiarà einite urrnãtorul act individual: 

DEC IZIE 

Art. L Incepãnd cu data de 29.042020, In vederea protejärii interese!or investitorilor de buna-credint, 
se suspend de Ia tranzaeionare aciuniie emise de SIF OLTENIA SA pand la c1arficarea situaiei 
existente In ceea ce privete evenirnentul societar reprezentat de Adunarea Genemia Ordinara a 
Actionarilor SIF Oltenia SA convocata pentru data de 28.04.2020, dar flu mai mult de O zile. 

Art. 2. Cu drept de contestaie Ia A.S.F. in termen de 30 de zile de la data pub licãrii pe site-ml BVB. 
Contestatia nu suspendã executarea mäsurii. 

Art. 3. Prezenta decizie intrã In vigoare Ia data erniterli, va fi publicatà In Buletinul 4S.F., pe site-ui 
www asfronianiu ro a Ii comunicatã SIF OLTENIA SA §i se va transrnite B.V.B. - operator de piath 
in vederea antorrnrii corespunztoare a investitonor. 
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Eveniment important de raportat: 
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în 
data de 28.04.2020, la prima convocare 

 

            Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE 
INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 28.04.2020, 
la prima convocare, în prezența acționarilor deținatori a 240.672.013 drepturi de vot 
valide, reprezentând 46,095% din total drepturi de vot valide, în baza Legii nr. 
31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, 
modificată și completată, a Legii nr. 24/2017, a  reglementărilor ASF în vigoare și 
Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în 
procesul verbal de sedință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a 
adoptat următoarele hotărâri :   
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H O T A R A R E A nr.1 
 

            Se aprobă alegerea secretariatului de ședintă format din 3 membri, respectiv 
Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl.  Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan cu 
datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan fiind ales 
secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au  
calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A. 
 

Voturi pentru 53,154%, voturi impotriva 44,484% si abtineri 2,362% din total 
voturi exprimate. 
 

H O T A R A R E A nr. 2 
  

              Se aprobă alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate în cadrul 
AGOA compusă din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion 
și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. 
Persoanele propuse au  calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.  
Dl. Patrichi Ion lipsește din motive medicale. 
 

Voturi pentru 53,220%, voturi impotriva 44,484 % si abtineri 2,296% din total 
voturi exprimate. 
 

H O T A R A R E A nr. 3 
 

         (1) Se aprobă Situațiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, 
întocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor 
contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile 
entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare,  in forma 
prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului 
auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor, 
membrilor conducerii superioare cu contract de mandat si  a membrilor Consiliului de  
Administratie, conform prevederilor din Actul constitutiv al SIF Oltenia SA, Hotararii 
nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, Hotararii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia 
din 04.04.2017, Contractelor de mandat ale conducerii superioare si Contractului 
Colectiv de Munca al societatii. Constituirea si distribuirea fondului pentru 
conducerea superioara si administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotărârii nr. 
5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013 și Hotărârii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia SA 
din 04.04.2017, iar pentru salariați, competența de distribuire se deleagă conducerii 
superioare). 
 

Voturi pentru 53,106%, voturi împotrivă 46,894% si abțineri 11 voturi din total 
voturi exprimate. 

 
          (2) Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale SIF Oltenia SA la 
31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor 
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Financiare,  în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a 
Raportului auditorului financiar. 
 

Voturi pentru 55,516 %, voturi împotrivă 44,484% și abțineri 11 voturi  din total 
voturi exprimate. 
          

H O T A R A R E A nr. 4 
 

Se aprobă  repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 
în suma de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații: 
a). Dividende: 52.214.914,30 lei  (42,0639% din profitul net), ceea ce asigura 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/actiune) 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 catre actionari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, 
costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului 
net. 
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 rascumparare a 22.149.143 acțiuni proprii în 
vederea reducerii capitalului social al societății.  
 

Voturi pentru 55,499%, voturi împotrivă 44,501% și abțineri 11 voturi din total 
voturi exprimate. 

 
 

H O T A R A R E A nr.5 
 
             Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea 
desfasurată în exercițiul financiar al anului 2019.  
 
Voturi pentru 53,141%, voturi împotrivă 44,484 % și abțineri 2,375% din total 
voturi exprimate. 

 
H O T A R A R E A nr.6 

  
             Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si Strategia 
pentru anul 2020 in forma prezentata. 
 Principalii indicatori economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri 
și Cheltuieli pe anul 2020: 
 

 -lei- 
Venituri totale 55.775.867 
Cheltuieli totale 26.885.610 
Profit brut 28.890.257 
Impozit profit curent 1.367.540 
Profit net 27.522.717 
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Voturi pentru 53,111%, voturi impotriva 44,484% si abtineri 2,405% din total 
voturi exprimate. 
 

H O T A R A R E A nr.7 
 

             Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării  
contabile la ,,venituri'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data 
exigibilităţii  lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv 
dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2016, astfel cum se vor regasi 
inregistrate in evidenta SIF Oltenia SA, ca neplatite la finele zilei de 30.10.2020. 
 
Voturi pentru 62,746%, voturi impotriva 37,254% si abtineri 11 voturi din total 
voturi exprimate. 
 

H O T A R A R E A nr. 8 
 
           Se aproba data de 12.06.2020 ca dată de înregistrare (ex date 11.06.2020), în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra 
carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate. 
 
Voturi pentru 91,266%, voturi impotriva 8,734% și abțineri 21 voturi din total 
voturi exprimate 

 
Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 

 

 

 

Consiliul de Administraţie, 
 

    conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu 
 

      Preşedinte / Director General  
 
 

 
 

          ec. Viorica Bălan 
Ofițer de conformitate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

red.: M.C. 
ex.: 1 orig. 

Data: 28.04.2020 




