
 

 

 

 

Material informativ pentru Punctul 4 aflat pe ordinea de zi a AGOA din data de 

20/21.10.2021: 
 

 

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)  din data de 25.04.2018 

acționarii societății au aprobat numirea JPA Audit & Consultanta 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  2019, 2020 și 2021. 

 

Având în vedere expirarea duratei contractului pentru servicii de audit financiar  pentru 

auditarea situațiilor financiare ale ultimilor 3 ani (2019-2021), conducerea S.I.F. Oltenia S.A. a 

inițiat procedurile legale specifice pentru selectarea auditorului financiar pentru perioada 2022-

2024. 

 

În acest scop, S.I.F. Oltenia S.A. a dat publicității, în data de 26.02.2021, un COMUNICAT, 

înregistrat sub nr. 2769, prin care s-au precizat detaliile pentru depunerea ofertelor. Comunicatul a 

fost publicat în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5617 din data de 01 martie 2021 și în 

cotidianul Gazeta de Sud nr.7672 din 01 martie 2021, pe website-ul societății la adresa 

www.sifolt.ro și  în pagina societății  de pe website-ul Bursei de Valori București. 

 

Analizând ofertele depuse, Comitetul de Audit și respectiv  Consiliul de Administrație au 

concluzionat ca oferta Deloitte Audit S.R.L. este cea câștigătoare, furnizând cel mai bun raport între 

experiența relevantă și costuri.  

 

Conform prevederile art. 7 alin. (3) lit. c din Actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A. 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența în ceea ce privește numirea auditorului 

financiar al societății și stabilirea duratei contractului de audit financiar. 

 

În acest context Consiliul de Administrație supune aprobării Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.  propunerea privind numirea societății de audit Deloitte Audit  

S.R.L. ca auditor financiar extern al SIF Oltenia, pentru situațiile financiare individuale și 

consolidate întocmite conform IFRS aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024 si 

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. 

 
Această propunere a fost aprobată de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 

13 septembrie 2021 și a fost semnată în numele acestuia de: 

 

 
           Sorin-Iulian Cioacă      Mihai Trifu  

    Președinte / Director General           Vicepreședinte / Director General Adjunct   


