
 

 
Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, str. Tufănele nr.1, 
judeţul Dolj, înregistrată la ORC Dolj sub nr. J16/1210/1993, CUI RO 4175676, Nr. 
Registru C.N.V.M. PJR09SIIR/160003/14.02.2006, capital social subscris şi vărsat în sumă 
de 58.016.571 lei, anunţă: 
               

VÂNZAREA 
 
prin licita ţie cu strigare a pachetului de 920.911 acţiuni emise de SC CONSTRUCŢII 
MONTAJ 1 SA Craiova, cu sediul în Craiova, str. M. Kogălniceanu  nr.20, judeţul Dolj, CUI: 
RO 2321996, înregistrată la ORC Dolj sub nr. J16/187/1991. 
 
Obiect de activitate al emitentului : Cod CAEN 4120 – construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale. 
 
 Structura  acţionariatului: 
  

DENUMIRE ACŢIONAR Număr acţiuni Valoare (lei) Procent% 

S.I.F. OLTENIA S.A. 920.911 2.302.277,50 96,5635 

Persoane fizice 31.464 78.660,00 3,2992 

Persoane juridice 1.309 3.272,50 0,1373 

TOTAL 953.684 2.384.210,00 100,000 
  

 Valoarea nominală a unei acţiuni: 2,5 lei. 
  
 Licitaţia se va ţine la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufănele nr. 1, în data de 
22.06.2012, ora 12:00. 
 
 Preţul de pornire al licitaţiei pentru pachetul de acţiuni scos la vânzare este de 9.780.074 lei, 
respectiv 10,62 lei/acţiune. 
 Sub această valoare nu se poate adjudeca pachetul de acţiuni. 
 
 Condiţii de participare la licitaţie: 

1. Cumpărarea caietului de sarcini în valoare de 500 lei (exclusiv TVA); 
2. Plata unei garanţii de participare la licitaţie la nivelul sumei de 980.000 lei; 
3. Plata taxei de participare în sumă de 500 lei (exclusiv TVA); 

  
 Plata caietului de sarcini şi a taxei de participare la licitaţie, se poate face în 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. 
 Garanţia de participare se achită în contul S.I.F. Oltenia S.A. RO25RNCB0134010406990001 
deschis la BCR Sucursala Craiova-Dolj.  
  Alte condiţii de participare la licitaţie sunt prezentate în caietul de sarcini. 



 
 Documentele pe baza cărora se eliberează  caietul de sarcini sunt: 

− buletin/carte de identitate sau paşaport ; 
− documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societăţii interesate, în  situaţia în 

care acesta se prezintă pentru cumpărarea caietului de sarcini; 
− împuternicirea acordată persoanei care cumpără caietul de sarcini, alta decât reprezentantul 

legal sau ofertantul persoană fizică; 
 

 Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul societăţii S.I.F. Oltenia S.A., în 
plic sigilat, documentele de participare până la data de 21.06.2012 ora 15:00, acest termen fiind 
termen de decădere.  
 Licitaţia se va desfăşura cu cel puţin doi participanţi.  
 În situaţia în care se prezintă un singur investitor, licitaţia se va transforma în negociere 
directă, condiţia de finalizare fiind aceea de oferire cel puţin a preţului de  pornire al licitaţiei. 
 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 în ziua licitaţiei, 
iar la ora 10:00 în aceeaşi dată se va afişa la sediul S.I.F. Oltenia S.A. lista ofertanţilor acceptaţi. 
 Restul condiţiilor de participare la licitaţie se găsesc  în caietul de sarcini. 
 Caietul de sarcini  se poate  procura de cei interesaţi de la sediul societăţii S.I.F. Oltenia S.A. 
Craiova, str. Tufănele nr.1, începând cu data  publicării anunţului de vânzare.  
  
 Cei interesati  pot solicita detalii la sediul S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, str. Tufănele nr.1, 
Direcţia Monitorizare Portofoliu, tel.: 0251-419.343, fax: 0251-419.340, e-mail: sifport@sifolt.ro, 
începând cu data publicării anunţului de vânzare; persoană de contact: dl. Voiculescu Dan – 
Director Direcţia Monitorizare Portofoliu. 
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