
REZULTATUL VOTĂRII 

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 20.10.2021 
Punctele 1 – 3 de pe ordinea de zi

 

Acţiuni capital social     500.000.000          Drepturi de vot   500.000.000 

Voturi exprimate     190.707.554  ( 38,142 % din numărul total de drepturi de vot)   500.000.000 

(% este calculat din voturile exprimate) 

 

Ordinea de zi : Pentru Împotrivă Abţineri Anulate Fără opțiune* 

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. 

 

190.707.554  

100,000% 

  

 % 

  

 % 

  

 % 

   

 % 

2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public - 

SPN Doina Faurar 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. 

 

190.707.554  

100,000% 

  

 % 

  

 % 

  

 % 

   

 % 

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. Talea 

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

au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA. 

 

190.707.554  

100,000% 

  

 % 

  

 % 

  

 % 

   

 % 

* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi



REZULTATUL VOTĂRII 

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 20.10.2021  
Punctul 4 de pe ordinea de zi

 

Acţiuni capital social     500.000.000          Drepturi de vot   500.000.000 

Voturi exprimate     190.707.554  ( 38,142 % din numărul total de drepturi de vot)   500.000.000 

(% este calculat din voturile exprimate) 

 

Ordinea de zi : Pentru Împotrivă Abţineri Anulate Fără opțiune* 

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.  

 

189.938.894  

 99,597% 

 599.000  

 0,314% 

 169.660  

 0,089% 

  

 % 

   

 % 

* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi



REZULTATUL VOTĂRII 

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 20.10.2021  
Punctele 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi

 

Acţiuni capital social     500.000.000          Drepturi de vot   500.000.000 

Voturi exprimate     190.707.554  ( 38,142 % din numărul total de drepturi de vot)   500.000.000 

(% este calculat din voturile exprimate) 

 

Ordinea de zi : Pentru Împotrivă Abţineri Anulate Fără opțiune* 

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.  

 

177.745.838  

 93,203% 

 12.961.716  

 6,797% 

  

 % 

  

 % 

   

 % 

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.  

 

 53.926.733  

 28,277% 

 65.428.075  

 34,308% 

 4.527.130  

 2,374% 

  

 % 

 66.825.616   

 35,041% 

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.  

 

129.709.432  

 68,015% 

 14.919.347  

 7,823% 

 38.771.586  

 20,330% 

  

 % 

 7.307.189   

 3,832% 

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 răsfrang efectele hotărârilor adoptate.  

 

189.641.793  

 99,441% 

  

 % 

  

 % 

  

 % 

 1.065.761   

 0,559% 

* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi 


