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RAPORT CURENT 

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital 

 

Data raportului: 16.07.2015 
Denumirea emitentului: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. 
Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767 
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 
CUI/CIF: RO 4175676 
Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993 
Număr Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 
Capital social subscris şi vărsat: 58.016.571 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – categoria Premium (simbol 
de piaţă SIF5) 

 
Eveniment important de raportat: 
Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. de aprobare  

a Actului Adiţional la Statutul societăţii  

  
Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A., întrunit în şedinţa din 16.07.2015, a aprobat Actul Adiţional la Statutul 

S.I.F. Oltenia S.A. prin care se modifică condiţiile de cvorum pentru adunările generale extraordinare ale acţionarilor, în conformitate 
cu prevederile art. 2863 din Legea nr. 297/2004 – aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 10/2015. 

Art. 2 alin. (6) paragraful 2 din Statutul societăţii va avea următorul conţinut: 
„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acţionarilor 

deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acţionarilor reprezentând cel 
puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acţionarii prezenţi sau 
reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de 
schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate de cel puţin doua treimi din drepturile 
de vot deținute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.” 

 
Modificarea Statutului va fi înregistrată la oficiul registrului comerţului, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie, ulterior 

obţinerii autorizaţiei din partea ASF (conform art. 2863 din Legea nr. 297/2004). 
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