Nr. 12198/09.12.2021
Către: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
Fax: 021-307 95 19
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață
Data raportului: 09.12.2021
Denumirea emitentului: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A.
Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340
CUI/CIF: RO 4175676
Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993
Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris şi vărsat: 50.000.000 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti –
categoria Premium (simbol de piaţă SIF5)

Eveniment important de raportat:
Achiziție pachet de acțiuni emise de S.I.F Muntenia S.A.
S.I.F. Oltenia S.A. aduce la cunoștința investitorilor că, în vederea
diversificării portofoliului, a tranzacționat în data de 8.12.2021 un număr de
47.083.273 acțiuni emise de SIF Muntenia în valoare totală de 76.274.902,26 lei. Ca
urmare a acestor achiziții, S.I.F. Oltenia S.A. deține în total 6,14% din capitalul
social al emitentului SIF 4.
Această achiziție se înscrie în strategia conducerii S.I.F. Oltenia S.A. de
îmbunătățire a calității portofoliului administrat, cu scopul creșterii sustenabile și pe
termen lung a valorii acestuia în beneficiul acționarilor S.I.F Oltenia.
Totodată, respectivele valori mobiliare se încadrează în profilul de risc al
S.I.F. Oltenia S.A. și în limitele prudențiale aplicabile, iar includerea lor în portofoliu

vizează diversificarea riscului de la nivelul întregului portofoliu administrat de S.I.F.
Oltenia S.A.
Activitățile de investire/dezinvestire ale S.I.F. Oltenia S.A. sunt realizate cu
scopul creșterii valorii portofoliului pe termen lung, respectă cu strictețe prevederile
legale incidente în materie și se înscriu în investițiile permise prevăzute de cadrul
normativ în vigoare.
Anexăm raportarea deținerilor majore, întocmită de S.I.F. Oltenia S.A. în
conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) din Legea 24/2017 (R) și Regulamentului
ASF nr. 5/2018, transmisă la emitent și ASF.
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Nr. 12197 /09.12.2021
Către
Autoritatea de Supraveghere Financiară
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

SIF Muntenia S.A.
Raportare dețineri majore
conform art.71 alin. (1) din Legea 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr.
5/2018
- Anexa 18 –
Notificarea detinerilor majore
Societatea comerciala: SIF Muntenia S.A.
Adresa: Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, București
Codul unic de inregistrare: 3168735
J40/27499/1992
Simbol piata reglementata: SIF 4
Tipul valorii mobiliare: ACTIUNI
2. Motivele notificării:
[ _ ] O achiziţie sau cedare a drepturilor de vot
[X] O achiziţie sau cedare a instrumentelor financiare
[ _ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot
[ _ ] Altele (vă rugăm specificaţi)
3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificare: Societatea de Investiţii Financiare
OLTENIA S.A., CUI RO 4175676, J16/1210/30.04.1993, str. Tufănele nr.1
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59, CRAIOVA, ISIN : ROSIFEACNOR4
Numele/Denumirea:
Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul)
4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de
punctul 3)
5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot) : 08.12.2021
6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare:
% din drepturile de Totalul celor două
% din drepturile de
vot prin intermediul
exprimat
Numărul total de
vot anexate
instrumentelor
procentual
drepturi de vot ale
acţiunilor (totalul
financiare (totalul
%
emitentului
din 7.A)
din 7.B.1 + 7.B.2)
(7.A + 7.B)
Situaţia rezultată,
la data la care s-a
scăzut sub, s-a
6,14
6,14
784.645.201
depăşit sau atins
pragul

Poziţia la data
notificării
anterioare (dacă
este cazul)

-

-

-

7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub
sau s-a atins pragul
A: Drepturile de vot anexate acţiunilor
Numărul drepturilor de vot
% din drepturile de vot
Direct
Indirect
Direct
Clasa/tipul de acţiuni
Indirect
Art.
71
alin.
(1)Art.
72
din
Legea
Art.
71
alin. (1)Codul ISIN, după caz
Art. 72 din Legea
(3) din Legea
nr. 24/2017 (R)
(3) din Legea
nr. 24/2017 (R)
nr. 24/2017 (R)
nr. 24/2017 (R)
ROSIFDACNOR6
48.200.333
6,14%
-

SUBTOTAL A
48.200.333
6,14%
B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017 (R)
Numărul
drepturilor de vot
Data
%
Tipul de instrument
Perioada de
care pot fi
expirării (data
din drepturile de
financiar
conversie/exercitare achiziţionate dacă
scadentă)
vot
instrumentul este
exercitat/convertit

SUBTOTAL B.1
B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. b)
Legea nr. 24/2017 (R)
Tipul de
Data
Decontare
Numărul
%
Perioada de
ix
instrument expirării (data
fizică sau în drepturilor de din drepturile
conversie/exercitare
financiar
scadentă)
numerar
vot
de vot
SUBTOTAL
B.2
8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare (vă rugăm să marcaţi/bifaţi
căsuţa corespunzătoare)
[X] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau
entitate legală şi nu controlează nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o
expunere în emitentul acţiunilor suport.
[] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot
şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le
controlează :

Numele/Denumirea

% din drepturile de vot
% din drepturile de vot
prin intermediul
dacă acesta este egal
instrumentelor
sau mai mare decât
financiare dacă acesta
pragul care trebuie
este egal sau mai mare
notificat
decât pragul care
trebuie notificat

Totalul celor două,
dacă acesta este egal
sau mai mare decât
pragul care trebuie
notificat

9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să deţină [% şi
numărul] drepturi de vot începând cu [data].
10. Informaţii suplimentare :

Întocmit la SIF OLTENIA S.A. la data de 09.12.2021
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