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REZULTATUL VOT ĂRII PENTRU ADUNAREA GENERAL Ă ORDINARĂ  

a S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 23.09.2011 
 

Acţiuni Capital Social 580.165.714 
Acţiuni cu drept de vot 578.593.285 

Acţiuni cu drept de vot valabil exprimate 
95.124.310 [16,441%] 

din capitalul social cu drept de vot 
 

 
Ordinea de zi Pentru Împotrivă Abţineri Anulate Neexprimate 

1. Se respinge propunerea de mandatare a 
Consiliului de Administraţie pentru a solicita Băncii 
Comerciale Române şi acţionarului său majoritar, 
în termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea 
prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, iniţierea procedurilor în vederea 
admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
operată de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor 
B.C.R. 

43.591.629 
 

45,826% 

38.344.856 
 

40,310% 

13.043.844 
 

13,712% 
 

143.981 
 

0,151% 

2. Se respinge propunerea de mandatare a 
Consiliului de Administraţie pentru a solicita în 
termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea 
prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor convocarea Adunării Generale a 
Băncii Comerciale Române având pe ordinea de zi 
aprobarea iniţierii tuturor demersurilor legale 
privind admiterea la tranzacţionare pe piaţa 
reglementată operată de Bursa de Valori Bucureşti 
a acţiunilor B.C.R., în conformitate cu dispoziţiile 
art. 13.2 din Contractul de Privatizare.  

43.591.629 
 

45,826% 

38.356.356 
 

40,322% 

13.032.344 
 

13,700% 
 

143.981 
 

0,151% 

3. Se respinge propunerea de mandatare a 
Consiliului de Administraţie pentru a vota în cadrul 
Adunării Generale a B.C.R. în favoarea iniţierii 
tuturor demersurilor legale privind admiterea la 
tranzacţionare pe piaţa reglementată operată de 
Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor B.C.R. 

39.447.654 
 

41,470% 

38.356.356 
 

40,322% 

13.032.344 
 

13,700% 
 

4.287.956 
 

4,508% 

4. Se aprobă mandatarea conducerii efective a S.I.F. 
Oltenia S.A. pentru negocierea cu conducerea 
ERSTE GROUP BANK AG, respectiv acţionarul 
majoritar al B.C.R. şi a altor modalităţi de 
lichidizare a plasamentului deţinut de S.I.F. Oltenia 
S.A. în B.C.R. şi anume: vânzarea parţială a 
acţiunilor B.C.R. către ERSTE GROUP BANK 
AG; participarea S.I.F. Oltenia S.A. cu aport în 
natură constituit din acţiuni B.C.R. la majorarea 
capitalului social al ERSTE GROUP BANK AG; 
schimb de acţiuni B.C.R. contra acţiuni ERSTE 
GROUP BANK AG în limitele condiţiilor 
prezentate în materialul informativ supus dezbaterii 
acţionarilor la punctul 4 de pe Ordinea de zi a 
A.G.O.A. din 22/23.09.2011, condiţii date 
publicităţii şi prin Raportul curent al S.I.F. Oltenia 
S.A. nr. 8393/15.09.2011. Condiţiile de vânzare, 
aport sau schimb vor fi aprobate de Consiliul de 
Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A., cu respectarea 
tuturor condiţiilor de legalitate şi prezentei hotărâri 
A.G.O.A. 

67.651.661 
 

71,119% 

27.468.610 
 

28,877% 
  

4.039 
 

0,004% 

5. Se aprobă data de 12.10.2011 ca dată de 
înregistrare, în conformitate cu    prevederile art. 
238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 

95.124.310 
 

100,000% 
    

 


