
 
ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 

pentru 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.I.F. OLTENIA S.A. 

din data de 20 / 21.10.2021 

Data de referinţă: 08.10.2021 

 
 

                       

                                                Exemplar 1 – Împuternicit 
  

Subsemnatul / S.C. __________________________________________________________, având codul numeric personal 

/ Nr. Înregistrare ORC _____________________ , reprezentat legal prin ____________________________________ 

deţinător a _____________________ acţiuni din totalul de 500.000.000 acţiuni, emise de SIF Oltenia SA, care îmi conferă 

dreptul la ______________________ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, împuternicesc prin prezenta pe: 

___________________________________________ având codul numeric personal _______________________________ 

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SIF Oltenia SA, care va avea loc în data  

20.10.2021 ora 1000  la Hotel Golden House din Craiova, str. Brestei, nr. 18, Jud. Dolj  sau în data de  21.10.2021, ora 

1000,  în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent 

deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor la data de referinţă –  08.10.2021, după cum urmează: 

 
 

ORDINE DE ZI - AGOA PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

1. Alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru 

Ana – Auditor intern și dl. Nedelcu Ion Eugen, cu datele de identificare disponibile la 

sediul societății, dl. Nedelcu Ion Eugen urmând să fie ales secretarul ședinței care va 

întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai 

S.I.F. Oltenia S.A. 

   

2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – 

SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala 

societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile 

art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 R. 

   

3. Alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate de acționari asupra punctelor 

aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor compusă din trei 

membri, respectiv dna. Negoiță Costin Teodora, dna. Bălan Viorica și dna. Țalea 

Mihaela,  cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse 

au  calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA. 

   

4. Numirea Deloitte Audit SRL ca Auditor Financiar Extern al S.I.F. Oltenia S.A. pentru 

o perioadă de 3 ani în vederea auditării Situațiilor financiare individuale și consolidate, 

întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară 

(IFRS), pentru exercițiile financiare ale anilor 2022, 2023, 2024 și împuternicirea 

Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de servicii de audit financiar 

și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor 

prevederilor legale aplicabile acestei activități. 

   

5. Revocarea Hotărârii nr. 24 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din 

data de 12.10.2020, astfel cum a fost comunicată la data de 13.10.2020 în pagina 

societății din website-ul Bursei de Valori București prin raportul curent nr. 6152 / 

13.10.2020. 

   

6. Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2021 a înregistrării contabile a dividendelor neridicate timp de mai 

mult de trei ani de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele 

aferente exercițiilor financiare ale anilor 2016 și 2017, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 26.10.2021, în una din 

următoarele două variante: 

Varianta  I: Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2021 a înregistrării 

contabile la ,,venituri'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data 

exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv 

dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2016 și 2017, existente în sold ca 

neplătite la finele zilei de 26.10.2021. 

   

sau  

Varianta II: Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2021 a înregistrării 

contabile la ,,rezerve'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data 

exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv 

dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2016 și 2017, existente în sold ca 

neplătite la finele zilei de 26.10.2021. 

   



7. Aprobarea datei de 09.11.2021 ca dată de înregistrare (ex date 08.11.2021), în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra 

cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate. 

   

 

ÎMPUTERNICIREA ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN DATA DE  20 / 21.10.2021. 
 
Data ______________ 
 
Semnătura acţionarului persoană fizică sau a  
reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică ________________________________________________ Loc Ştampilă 
(acţionar persoană juridică) 
 
NOTĂ:  Împuternicirea  se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru împuternicit, exemplarul 2 pentru SIF 
Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acţionar) ţinând cont de Procedura de vot aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Olten ia SA. 
La prezentarea în AGOA, reprezentantul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei împuterniciri încredinţate şi actul de 
identitate în original. Împuternicirea se poate transmite la S.I.F. OLTENIA în original sau electronic folosind semnătura electronică 
extinsă. 
 
 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea auditorului financiar. 
 
 Menționăm că pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare din 20.10.2021 este necesară prezența 
acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor 
exprimate. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate,  adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv în data de 
21.10.2021, aceasta putând să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi indiferent de cvorumul întrunit, hotărârile fiind 
luate cu majoritatea voturilor exprimate. 

 
 


