
 

 
  
S.I.F 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  655.757 actiuni, emise de          
S.C. COREALIS S.A. , cu sediul în Craiova, str. Caracal, nr.79, jud. Dolj, CUI RO 
13060330, înregistrată la ORC Dolj sub nr. J16/293/2000, reprezentand 9,148% din 
capitalul social al emitentului. 
 
 Obiect de activitate al emitentului:  Cod CAEN 6820 – inchirierea si 
subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. 
 
 Capital social total: 17.919.875 lei, divizat in 7.167.950 actiuni cu valoarea 
nominala de 2,5 lei/actiune. 
  
 Licitatia se va desfasura la sediul S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, str. Tufanele, nr.1, 
în data 14.12.2011, ora 12:00. 
  
  Pretul de pornire al licitatiei pentru intreg pachetul de 655.757 actiuni, este de 
14.754.532,5 lei, respectiv 22,5 lei/actiune. 
 Sub aceasta valoare nu se poate adjudeca pachetul de actiuni. 
  
 Conditii de participare la licitatie: 

1. Cumpararea caietului de sarcini in valoare de 300 lei (exclusiv TVA). 
2. Plata unei garantii de participare la licitatie, la nivelul sumei de 1.475.450 lei. 
3. Plata taxei de participare in suma de 500 lei (exclusiv TVA). 

  

 Taxele mai sus precizate pot fi platite 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. 
  

 Alte conditii de participare la licitatie sunt prezentate în caietul de sarcini. 
  

Documentele pe baza cărora se elibereaza  caietul de sarcini sunt: 
• buletin/carte de identitate sau pasaport; 
• documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii interesate , în  

situatia  in care acesta  se  prezinta pentru  cumpararea caietului de sarcini; 
• imputernicirea acordata persoanei care cumpara caietul de sarcini, alta decat 

reprezentantul legal sau ofertantul persoana fizica; 
 Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul S.I.F. Oltenia S.A. în 
plic sigilat documentele de participare cel mai tarziu cu o zi inainte de desfasurarea  
licitatiei cu strigare, ora 15:00, acest termen fiind termen de decadere. 
  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. 



 Documentele de participare la licitatie sunt prevazute în caietul de sarcini al 
societatii. 
 Neprezentarea de catre potentialii cumparatori a oricaruia dintre documentele de  
participare conduce la eliminarea acestora. 
 Verificarea şi analizarea documentelor de participare la licitatie se va face in ziua  
licitatiei, iar la  ora 10:00 în aceeasi data se va afisa la sediul S.I.F Oltenia S.A. lista 
ofertantilor acceptati. 
  
 Caietul de sarcini aferent vanzarii pachetului de actiuni S.C. COREALIS S.A. 
Craiova, se poate cumpara de cei interesati de la sediul S.I.F Oltenia S.A., str. Tufanele 
nr.1 Craiova, incepand cu data  publicarii anuntului de vânzare.  
 
 Cei 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 , incepand cu data publicarii anuntului de vânzare; persoana de contact: 
dl. Dan Voiculescu – Director Departament . 
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