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Eveniment important de raportat:
Completare raport curent nr. 4259/22.06.2020 referitor solicitare acþionari de completare a ordinii
de zi a Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocatã pentru data de
14/15.07.2020
S.I.F. Oltenia S.A informeazã investitorii cã, S.I.F. Banat-Criºana S.A. împreunã cu S.I.F. Muntenia S.A., prin
adresa înregistratã la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4249/22.06.2020, au solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 14/15 iulie 2020.
Prin aceastã solicitare se doreºte de fapt eliminarea de pe ordinea de zi a modificãrii actului constitutiv al S.I.F.
Oltenia S.A., corespunzãtoare completãrii art. 7 alin (14) cu paragraful:
“In situatii deosebite, hotararile adunarilor generale ale actionarilor se pot adopta si prin alta procedura de
consultare a actionarilor permisa de lege. Responsabilitatea stabilirii modului de exercitare a votului in astfel de
situatii revine Consiliului de Administratie al societatii.”
Menþionãm cã aceastã completare a art. 7 alin (14) a fost inclusã de Consiliul de Administraþie al S.I.F. Oltenia S.A.
pornind de la situaþia excepþionalã creatã de pandemia de COVID-19, cand s-a constatat cã introducerea de cãtre
organele abilitate a unor restricþii referitoare la numãrul de persoane care pot participa la evenimente private în
spaþii închise poate conduce la necesitatea luãrii de cãtre Consiliul de Administraþie a unor decizii privind modul de
organizare a Adunarii Generale a Acþionarilor.
În justificarea solicitãrii de eliminare a paragrafului menþionat, acþionarii S.I.F. Banat-Criºana S.A. ºi S.I.F. Muntenia
S.A. argumenteazã necesitatea eliminãrii astfel:
“Modificarea propusã anterior ca art. 7 alin. (14) de cãtre consiliul de administraþie spre a fi introdus în Actul
constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A. conþine o prevedere nelegalã, care încalcã dreptul acþionarilor de a stabili direct ºi
consensual cadrul ºi modul în care se formeazã voinþa socialã. Modificarea propusã introduce o incertitudine
inadmisibilã cu privire la cadrul ºi regulile în care se formeazã voinþa socialã, acestea devenind imprevizibile ºi
lãsate la aprecierea administratorilor, care au interese contrare societãþii, rezultate din raporturile de mandate.
Modificarea propusã ca art. 7 alin. (14) este nelegalã ºi pentru cã încalcã normele referitoare la mandat prin
substituirea voinþei acþionarilor cu cea a administratorilor, ca mandatari ai societãþii, ºi excede atribuþiilor consiliului
de administraþie, care nu are puteri de reglementare în domeniul regulilor de formare a voinþei sociale.”
Dorim sã subliniem faptul cã, în cererea de convocare a Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor S.I.F.
Banat-Criºana S.A. regãsim propunerea de modificare a articolului 6 alin (19) din actul constitutiv al
societãþii S.I.F. Banat-Criºana S.A., dupã cum urmeazã:
„...
- Art. 6 alineat (19) se modifica si va avea urmatorul continut:
Hotararile adunarii generale ordinare sau extraordinare se pot adopta si pe baza voturilor exprimate prin
corespondenta sau/si prin alta procedura de consultare a actionarilor permisa de lege. Consiliul de Administratie
are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot in adunarile generale ale actionarilor, in limitele prevazute de lege.”
Dupã cum se constatã este practic aceeaºi solicitare ca la S.I.F. Oltenia S.A. Mai mult, S.I.F. Oltenia S.A. a
considerat cã numai în situaþii deosebite hotãrârile AGA se pot adopta ºi prin alte proceduri de consultare a
acþionarilor ºi nu la modul general aºa cum este prevãzut în convocatorul AGEA S.I.F. Banat-Criºana S.A.
Ne punem întrebarea, oare numai în cazul S.I.F. Oltenia S.A. aceastã prevedere este nelegalã?
Considerãm cã toþi emitenþii sunt egali în faþa legii.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
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