
 

 

 

Material informativ pentru Punctul 5 aflat pe ordinea de zi a AGOA din data de 

20/21.10.2021: 
 

În data de 12.10.2020, adunarea generală ordinară a acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. a adoptat 

hotărârea nr.24 prin care s-a aprobat “efectuarea în exercițiul financiar al anului 2020 a 

înregistrării contabile la "venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data 

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

aferente exercițiului financiar al anului 2016, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 

30.10.2020”.  

Ulterior acestei hotărâri, S.I.F. Oltenia S.A. a fost chemată în judecată în dosarul nr. 

7694/63/2020, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, Secția a II-a Civilă, în calitate de pârâtă, în 

contradictoriu cu reclamantul Miulescu Mihai Răzvan, având ca obiect constatarea nulității absolute 

a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. din data de 12.10.2020. 

Conducerea S.I.F. Oltenia S.A. a asigurat apărarea în instanță a intereselor societății și a 

demonstrat legalitatea hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul adunării generale ordinare a 

acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. din 12.10.2020, astfel încât, la judecarea pe fond, la termenul din 

27.05.2021, Tribunalul Dolj a respins cererile privind constatarea nulității absolute a hotărârilor 

adunării generale ordinare a acționarilor din 12.10.2020. 

Pentru a respecta prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață (cu privire la publicarea raportului financiar anual cel târziu la 4 luni după 

sfârșitul exercițiului financiar), conducerea societății a finalizat întocmirea situațiilor financiare 

aferente anului 2020 în luna martie 2021, iar acționarii societății au hotărât aprobarea acestora în 

cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28.04.2021. 

Având în vedere că: 

• la data finalizării întocmirii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020 dosarul 

nr. 7694/63/2020 nu era soluționat pe fond, 

•  pentru a respecta principiul prudenței și a evita consecințele negative majore pe care o 

eventuală soluționare nefavorabilă a acestui dosar le-ar fi indus asupra situațiilor financiare 

ale societății, 

hotărârea nr. 24 a adunării generale ordinare a acționarilor din data de 12.10.2020 nu a putut fi pusă 

în aplicare în cadrul situațiilor financiare ale exercițiului financiar al anului 2020.  

Mai mult, în cadrul notelor explicative la situațiile financiare individuale la 31.12.2020 a 

fost prezentată detaliat investitorilor această situație (la pagina 41), prin hotărârea numărul 4 

punctul(1) a adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28.04.2021, acționarii aprobând 

respectivele situații, în forma propusă de Consiliul de Administrație. 

În condițiile în care hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. 

din data de 12.10.2020 nu a putut fi pusă în aplicare din motive obiective în termenul stabilit 

(situațiile financiare ale anului 2020), Consiliul de Administrație propune acționarilor revocarea 

acestei hotărâri și aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare în situațiile 

financiare ale anului 2021. 

 

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   


