
Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A., cu sediul social in Craiova, str. 
Tufanele nr.1, inregistrata la O.R.C. sub nr. J16/1210/1993, CUI RO 4175676, nr. Registru 
C.N.V.M. PJR09SIIR/160003/14.02.2006, capital social subscris si varsat de 58.016.571 
lei, anunta:

VÂNZAREA 

prin  licitaţie  publica  cu  strigare,  a  pachetului  de  61.122  actiuni  emise  de  S.C. 
REMAT VALCEA S.A. cu sediul in comuna Bujoreni, sat Bujoreni, nr. 109, CUI 1473503, 
J38/108/1991, reprezentand 13,69% din capitalul social al emitentului.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. REMAT VALCEA S.A., 
licitatia publica se adreseaza numai actionarilor societatii.

Pretul  de  pornire  al  licitatiei,  pentru  intreg  pachetul  de  61.122  actiuni,  este  de 
2.448.880 lei, respectiv 40 lei/actiune. 

Sub aceasta valoare nu se poate adjudeca pachetul de actiuni.

Licitatia publica cu strigare se va organiza si desfasura la sediul S.I.F. Oltenia S.A. 
Craiova, str. Tufanele, nr.1, în data 20.12.2011, ora 12:00, dupa metoda TOTUL SAU 
NIMIC, in urmatoarele conditii:

• Licitaţia se va desfasura cu cel putin doi participanti. În situatia în care se prezinta 
un  singur  investitor,  licitatia  se  va  transforma  în  negociere  directa,  conditia  de 
finalizare fiind aceea de oferire cel putin a pretului de pornire al licitatiei.

• Pasul de crestere utilizat in timpul licitatiei va fi de 25.000 lei.
• Pachetul de actiuni scos la vanzare se va adjudeca in favoarea ofertantului care va 

oferi cel mai mare pret.
• Daca la pasul de licitatie urmator nici un ofertant nu va oferi pretul afisat, iar la pasul 

anterior nu s-a putut face adjudecarea din cauza simultaneitatii ofertelor, ofertantii 
vor depune in plic inchis oferta cu pretul superior celui acceptat anterior.

• Nici un participant la licitatie/negociere nu va putea refuza adjudecarea pachetului 
de actiuni in favoarea sa, la pretul oferit deja de el.

• Participantul la licitatie care va anunta ca se retrage inainte de inceperea licitatiei 
sau ofertantul care a depus garantia si nu se prezinta la licitatie, in situatia in care 
prin retragere sau neparticipare ramane un singur ofertant si licitatia se transforma 
in negociere directa, va suporta sanctiunea pierderii garantiei.

• Plata integrala a contravalorii pachetului de actiuni adjudecat se va face in contul 
S.I.F.  OLTENIA S.A.  RO25RNCB0134010406990001 deschis  la  BCR  Sucursala 
Craiova – Dolj, pana in data de 23.12.2011 inclusiv.

• Neplata integrala a pachetului de actiuni in termenul precizat va duce la anularea 
licitatiei/negocierii, castigatorul pierzand suma platita pana la acea data, suma ce 
se va cuveni S.I.F. OLTENIA S.A. cu titlu de daune interese.

• Contractul  de  vanzare  cumparare  se  va  incheia  dupa  achitarea  integrala  a 
pachetului de actiuni.

• Transferul dreptului de proprietate se va efectua in maxim 15 zile lucratoare de la 
data achitarii integrale a actiunilor, in conformitate cu prevederile art. 98 alin. 1 din 
Legea  nr.  31/1990  R,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  si  ale  Actului 
constitutiv al S.C. REMAT VALCEA S.A.

• Neplata  pretului  si  neincheierea  contractului  de  vanzare-cumparare  din  vina 
adjudecatorului  licitatiei,  va  atrage  obligatia  acestuia  de  a  despagubi  S.I.F. 



OLTENIA S.A. cu diferenta dintre valoarea totala la care au fost adjudecate actiunile 
in cadrul licitatiei  si  cea care va fi  obtinuta cu ocazia urmatoarei licitatii  care va 
trebui organizata de S.I.F. OLTENIA S.A., ce se va finaliza cu vanzarea actiunilor in 
cauza, in situatia in care se va obtine o valoare totala de vanzare inferioara primeia.

Actionarii S.C. REMAT VALCEA S.A., care doresc sa participe la licitatie, trebuie sa 
depuna la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. pana la data de 19.12.2011 orele 14:00, urmatoarele 
documente:

• O cerere privind intentia de cumparare a intregului pachet de 61.122 actiuni detinut 
de S.I.F. OLTENIA S.A., la pretul minim de 40 lei/actiune.

• Declaratie  pe  proprie  raspundere  din  care  sa  reiasa  faptul  ca  are  cunostiinta 
despre datele societatii.

• Dovada constituirii garantiei de participare la licitatie, in suma de 250.000 lei, care 
va fi platita in contul S.I.F Oltenia S.A., RO25RNCB0134010406990001 deschis la 
BCR Sucursala Craiova – Dolj. Garanţia de participare se restituie integral tuturor 
participanţilor necastigatori, în baza comunicarii comisiei de licitatie, în termen de 3 
zile  lucratoare  de  la  data  incheierii  procesului  verbal  de  licitatie,  iar  pentru 
participantul declarat castigator, garantia se va include in pretul actiunilor. 

• Dovada achitarii taxei de participare la licitatie, in suma de 500 lei (exclusiv TVA), 
care poate fi platita in numerar la casieria S.I.F OLTENIA S.A. sau în contul S.I.F 
Oltenia S.A., RO25RNCB0134010406990001 deschis la BCR Sucursala Craiova – 
Dolj.

• Imputernicire  in  forma  autentificata  la  notar  (original)  acordata  persoanei  care 
reprezinta ofertantul la licitatie, in cazul in care ofertantul este reprezentat de alta 
persoana.

• Copie dupa actul de identitate al ofertantului si al participantului la licitatie (daca 
este cazul).

• Declaratie pe proprie  raspundere a ofertantului,  din  care sa reiasa urmatoarele 
informatii despre ofertant: numele beneficiarului real al achizitiei de actiuni emise 
de REMAT VALCEA S.A. (daca e cazul), functia publica detinuta (daca e cazul), 
denumirea  si  locul  desfasurarii  activitatii/ocupatia,  scopul  si  natura operatiunilor 
derulate cu S.I.F. Oltenia S.A., telefon/fax.

Actionarii  interesati  pot  solicita  detalii  la  sediul  S.I.F  Oltenia  S.A.  Craiova,  str. 
Tufanele nr. 1, Departament Portofoliu si Actionari,  tel. 0251-419.343,  fax 0251-419340, 
e-mail:  sifport@sifolt.ro;  persoana  de  contact:  dl.  Dan  Voiculescu  –  Director 
Departament.
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