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Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., cu sediul in Craiova, str. Tufanele nr.1, 
judetul Dolj, inregistrata 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 si varsat in suma de 
58.016.571 lei, anunta: 
               

VANZAREA 
 
prin licitatie cu strigare a pachetului de 141.032 actiuni emise de S.C. COMPAN S.A. cu 
sediul in com. Aninoasa, sat. Viforata, str. Aleea Sinaia, nr.29, judetul Dambovita, CUI RO 
917705, inregistrata la ORC Dambovita sub nr.J15/281/1991 - Societate in reorganizare 
judiciara. 
 
 Obiect de activitate al emitentului : Cod CAEN 1071 – Fabricarea painii si a produselor 
          de patiserie. 
 
 Structura  actionariatului 
 

DENUMIRE ACTIONAR Numar actiuni Valoare (lei) Procent 

% 

S.I.F. OLTENIA S.A. 141.032 352.580 7,17 

S.I.F. MUNTENIA S.A. 1.430.288 3.575.720 72,71 

AVAS 395.756 989.390 20,12 

TOTAL  1.967.076 4.917.690 100,000 
  
 Valoarea nominala a unei actiuni: 2,5 lei. 
  
 Licitatia se va tine la sediul SIF Oltenia SA, Craiova, str. Tufanele, nr. 1, in data de 
21.06.2012, ora 12:00. 
 Pretul de pornire al licitatiei  pentru pachetul de actiuni scos la vanzare este de 352.580 lei, 
respectiv 2,5  lei/actiune. 
 Valorificarea pachetului de actiuni se va face la cel mai bun pret oferit.  
 In conditiile in care actionarii existenti sunt interesati de achizitionarea actiunilor vor avea 
drept de preferinta asupra actiunilor, la pret egal cu cel oferit de tertii participanti. Daca niciunul 
dintre actionari nu va participa la licitatie, SIF Oltenia SA se considera exonerata de obligatia 
acordarii dreptului de preferinta acestora si va avea libertatea de a desfasura licitatia pentru  
valorificarea catre tertii investitori a actiunilor detinute. 
  
 Conditii de participare  la licitatie : 
 

1. Cumpararea caietului de sarcini in valoare de 500 lei (exclusiv TVA); 
2. Plata unei garantii de participare la licitatie la nivelul sumei de 35.000  lei; 
3. Plata taxei de participare in suma de 500 lei (exclusiv TVA); 
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 Plata caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie, se poate face 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. 
 Garantia de participare se achita in contul S.I.F. Oltenia S.A. 
RO25RNCB0134010406990001 deschis la BCR Sucursala Craiova-Dolj.  
  Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate în detaliu in  caietul de sarcini. 
 
 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 S.I.F. Oltenia S.A. în 
plic sigilat documentele de participare pana la data de 20.06.2012, ora 15:00, acest termen fiind 
termen de decădere.  
 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 S.I.F. Oltenia S.A. lista ofertanţilor acceptaţi. 
 Restul conditiilor de participare la licitatie si de desfasurare a acesteia se gasesc în caietul de 
sarcini. 
 Caietul de sarcini  se poate  procura de cei interesati de la sediul societatii S.I.F. Oltenia S.A. 
Craiova, str. Tufanele nr.1, 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, 
Directia Monitorizare Portofoliu, tel. 0251419343, fax 0251419340, e-mail sifport@sifolt.ro, 
incepand cu data publicarii anuntului de vanzare; persoana de contact: dl. Dan VOICULESCU – 
Director Directia Monitorizare Portofoliu . 
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