
 

 
Red.: DD/ PWR1 

  Tehn. : DD/ PWR1 
2 ex. Orig. / 03.09.2010 

 

Nr. 7925  / 03.09.2010 
 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006  

Data raportului: 03.09.2010 
 

Denumirea societăţii comerciale: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. 

Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767 
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 
CUI/CIF: RO 4175676 
Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993 
Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 
Capital social subscris şi vărsat: 58.016.571 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti  
 
Eveniment important de raportat: 
Hotărârea nr. 9 / 03.09.2010 a Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. referitor  
Ordonanţa C.N.V.M. nr. 320/19.07.2010 
 

 
HOTĂRÂREA 
Nr. 9/03.09.2010 

 
- Extras - 

Consiliul de Administraţie al Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia S.A., ales în Adunarea 
Generală a Acţionarilor din data de 15.11.2008, avizat de către C.N.V.M. prin Avizul nr. 
55/11.12.2008, înregistrat la O.R.C. Dolj prin Încheierea nr. 12206/16.12.2008 – C.I.M. eliberat în 
data de 16.12.2008, respectiv Avizul C.N.V.M. nr. 12/03.03.2009, întrunit  în data de 03.09.2010 în 
prezenţa a 5 administratori (absenţi: domnul Tudor Ciurezu - vacanţă şi doamna Carmen Ioana 
Popescu – din 26.08.2010 în concediu de maternitate), cu patru voturi ,,pentru’’ şi o ,,abţinere’’din 
partea domnului Dinel Staicu  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1  Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. nu va proceda la convocarea Adunării 
Generale a Acţionarilor, conform solicitării C.N.V.M. din Ordonanţa nr. 320/19.07.2010, având în 
vedere următoarele motive: 

- problema ridicată de C.N.V.M. a mai fost pusă în discuţia acţionarilor, urmare a Ordonanţei 
C.N.V.M. nr.128/07.02.2007, pentru aceleaşi fapte din 1999-2000, ocazie cu care s-au 
prevăzut şi pus, anticipat, în discuţie,  inclusiv dosarele rezultate din disjungerea acestor cauze 
- a se vedea Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3985/21.07.2008 şi Hotărârea A.G.A. din data 
de 29.08.2008; 

- A.G.A. din data de 15.11.2008 a ales pe domnul Dinel Staicu şi pe doamna Carmen Ioana 
Popescu în funcţiile de administratori ai S.I.F. Oltenia S.A., pentru un mandat de 4 ani, fiind 
cunoscută existenţa litigiilor penale; 
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- nu s-a modificat situaţia de fapt existentă în momentul primirii avizelor de la C.N.V.M. pentru 
exercitarea funcţiilor deţinute în cadrul S.I.F. Oltenia S.A.; 

- litigiile penale sunt o problemă personală a celor doi administratori, neexistând implicaţii în 
activitatea desfăşurată în cadrul S.I.F. Oltenia S.A., după ce aceştia au fost aleşi în conducerea 
S.I.F. Oltenia S.A.; 

- nu există hotărâri judecătoreşti penale definitive, pronunţate împotriva celor doi administratori, 
care să facă aplicabile prevederile art. 18 alin.1, lit.d), pct.3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
15/2004. 
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