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 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 cu strigare, a  unui pachet de 1.244.106 actiuni emise de S.C. COMPLEX 
HOTELIER DAMBOVITA S.A., cu sediul in Targoviste, bd. Libertatii nr. 1, judetul 
Dambovita, cod unic de inregistrare 10108620, atribut fiscal R, inregistrata la ORC 
Dambovita sub nr. J15/11/1998. 
 
 Obiect de activitate al emitentului: : Cod  CAEN 5510-hoteluri si alte facilitati de 
cazare similare. 
 
 Structura actionariatului: 
 
Denumire actionar Valoare capital social (lei) Numar actiuni % 

SIF OLTENIA SA 3.110.265,00 1.244.106 75,3012 

SIF TRANSILVANIA SA 857.362,50 342.945 20,7572 

SC VALAHIA SA 160.285 ,00 64.114 3,8806 

BBP Arcul de Triumf SRL  2.510,00 1.004 0,0608 

Persoane fizice 5,00 2 0,0002 

Total 4.130.427,50 1.652.171 100,0000 

  
  

 Licitatia se va tine la sediul SIF Oltenia SA, Craiova, str. Tufanele, nr.1, în data de 
15.03.2012, ora 12:00. 
  

  Pretul de pornire al licitatiei pentru pachetul de actiuni scos la vanzare este de 
10 lei/ actiune, respectiv 12.441.060 lei. 
 Sub aceasta valoare nu se poate adjudeca pachetul de actiuni. 

 Conditii de participare: 
1. cumpararea caietului de sarcini in valoare de 500 lei( exclusiv TVA ); 
2. plata unei garantii de participare la licitatie la nivelul sumei de 1.244.000 lei; 
3. plata taxei de participare in suma de 500 lei ( exclusiv TVA ); 

 Taxele mai sus precizate pot fi platite in numerar la casieria SIF OLTENIA SA sau  în 
contul SIF Oltenia SA RO25RNCB0134010406990001 deschis la BCR Sucursala Dolj. 
  Alte conditii de participare la licitatie sunt prezentate în caietul de sarcini. 
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 Documentele pe baza cărora se eliberează  caietul de sarcini sunt: 
  - buletin/carte de identitate sau paşaport ; 
  - documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii interesate, 
în  situatia  in care acesta  se  prezinta pentru  cumpararea caietului de sarcini; 
  - împuternicirea acordata persoanei care  cumpara caietul de sarcini, alta decat 
reprezentantul legal sau ofertantul persoana fizică; 
 Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul societatii SIF Oltenia 
SA, în plic sigilat, documentele de participare pana la data de 14.03.2012 ora 15:00, acest 
termen fiind termen de decădere.  
  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 preţului de  pornire al licitatiei. 
 Documentele de participare la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al 
societăţii. 
 Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele de 
participare conduce la eliminarea acestora. 
 Verificarea şi analizarea documentelor de participare la licitaţie se va face in ziua 
licitatiei, iar la ora 10:00, în aceeasi data, se va afişa la sediul SIF OLTENIA SA lista 
ofertanţilor acceptaţi. 

Restul conditiilor de participare la licitatie se gasesc  în caietul de sarcini. 
 Caietul de sarcini aferent S.C. COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA S.A. 
Targoviste, se poate  procura de cei interesati de la sediul societatii SIF Oltenia SA, str. 
Tufanele nr.1 incepand cu data  publicarii anuntului de vânzare.  
 Cei interesati pot solicita detalii si de la Directia Monitorizare Portofoliu a SIF 
Oltenia SA, tel.0251-419.343, fax 0251-419340 sau la sediul societatii – str. Tufanele nr.1, 
Craiova incepand cu data publicarii anuntului de vânzare, persoana de contact dl. 
Voiculescu Dan – Director Directia Monitorizare Portofoliu. 
 

 
  
 

conf.  univ. dr. ec. Tudor CIUREZU 
 

Presedinte / Director General   
 
 

 
  
 
  

 


