
 
 

 
Lista acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A.  

cu drepturi de vot suspendat 
 

pentru AGEA şi AGOA S.I.F. Oltenia S.A. 
convocate pentru data de 25/26.04.2018 

 

conform Deciziilor A.S.F. nr. 507/24.04.2018, respectiv nr. 510/24.04.2018, a 
Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 4 din 25.04.2018, precum şi a art. 2861 
din Legea nr. 297/2004 - legea pieţei de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare.  
 
 
 
 

Nr. Denumire actionar Motiv 
A. Decizia ASF nr. 507/24.04.2018 
1. ERSTE GROUP BANK AG Drept de vot suspendat pentru 

2.675.283 acţiuni (reprezentând 
0,461124 % din capitalul social al 
S.I.F. OLTENIA S.A.), conform 
prevederilor art. 2861 din Legea nr. 
297/2004 - legea pieţei de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

2. 
BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA – 
OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF 
U.A 

3. FDI ERSTE BALANCED RON 

4. FDI ERSTE EQUITY ROMANIA 

B. Decizia ASF nr. 510/24.04.2018 
5. FII CERTINVEST PROPERTIES RO Drept de vot suspendat pentru 296.991 

acţiuni (reprezentând 0,051191 % din 
capitalul social al S.I.F. OLTENIA 
S.A.), conform prevederilor art. 2861 
din Legea nr. 297/2004 - legea pieţei 
de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare 

6. FDI CERTINVEST XT INDEX 
7. FDI CERTINVEST BET FI INDEX 

8. 
FONDUL DE PENSII PRIVATE 
FACULTATIVE PENSIA MEA 

 

 
 

Numărul total de acţiuni cu drept de vot suspendat este de 
2.972.274 acţiuni reprezentând 0,512315% din capitalul social al S.I.F. 
Oltenia S.A.  

 

Numărul de acţiuni cu drept de vot, pentru fiecare acționar, rezultă prin aplicarea 
metodei “pro rata” la numărul de acţiuni deţinute de acţionarii în cauză la S.I.F. Oltenia 
S.A., pentru fiecare „grup” în parte, la data de 12.04.2018, data de referinţă pentru 
AGEA şi AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocate pentru data de 25/26.04.2018, potrivit 
Registrului Acţionarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. Bucureşti. 

 

Numărul de acţiuni cu drept de vot suspendat a rezultat din diferenţa dintre 
numărul total de acţiuni deţinute de acţionarii în cauză la data de referinţă pentru 
AGOA şi AGEA (12.04.2018) şi numărul de acţiuni cu drept de vot. 
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