
 
 
 
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 publica  cu strigare a pachetului de 416.069 actiuni emise de  S.C. MIRFO 
INDUSTRIES S.A. cu sediul in Tg. Jiu, str. Macului, nr.3, judetul Gorj, CUI RO 2162858, 
inregistrata la ORC Gorj sub nr.J18/71/1991 -  Societate în insolventa. 
 
 Obiect de activitate al emitentului: COD CAEN 2841 - Fabricarea utilajelor si a 
masinilor unelte pentru prelucrarea metalelor. 
 
 Structura  actionariatului: 

DENUMIRE ACTIONAR Numar 
actiuni 

Valoare 
 (lei) 

Procent 
(%)  

S.I.F. OLTENIA S.A. 416.069 1.040.172,5 35,39 

S.C. MASINI EXPORT IMPORT 
SA 530.615 1.326.537,5 45,14 

AAAS 153.415 383.537,5 13,05 

Persoane  Fizice 75.461 188.652,5 6,42 

TOTAL 1.175.560 2.938.900 100,000 
 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  
30.08.2013, ora 12,00. 
 Pretul de pornire al licitatiei pentru pachetul de actiuni scos la vanzare este de 1.040.172,5  
lei, respectiv 2,5  lei/actiune. 
 Valorificarea pachetului de actiuni se va face la cel mai bun pret oferit de licitanţi. 
  
 Conditii de participare  la licitatie : 
 

1.    Cumpararea caietului de sarcini in valoare de 200 lei (exclusiv TVA); 
2.    Plata unei garantii de participare la licitatie la nivelul sumei de 20.000 lei; 
3.     Plata taxei de participare 200 lei (exclusiv TVA)  

   
 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 29.08.2013, 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.  
  In conditiile in care,  in data de 30.08.2013 pachetul de actiuni nu se va vinde, licitatia 
se va relua in aceleasi conditii in fiecare zi de vineri a saptamanii pana la incheierea 
operatiuni de vanzare a pachetului de actiuni. 
 Pentru participantii la licitatiile ce se vor desfasura dupa data de 30.08.2013, ofertantii 
vor depune la sediul societatii SIF Oltenia SA, in plic sigilat documentele de participare, pana 
in ziua anterioara desfasurarii licitatiei, ora 15,00 acest termen fiind de decadere.  
 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:d-ra Stegaru Antoneta –  
Directia Monitorizare Portofoliu . 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


