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Evenimente de raportat:
In temeiul art.8 Iit.g din Regulamentul ASF nr.17/2014, va comunicam ca pe data de 09.07.2015 s-a achitat
contravaloarea actiunilor detinute de actionarii care au depus cerere de retragere din societate.

Mentionam ca din numarul total de 10 actionari care au depus cerere de retragere, asifel cum am anuntat prin
raportul curent din data de 26 iunie 2015, a fost achitata contravaloarea actiunilor pentru un numar de 9
actionari, intrucat pentru unul dintre actionari, respectiv INVEST ADINA SRL — detinatoare a 3 actiuni,
Depozitarul Central a respins solicitarea de restrictionare a actiunilor detinute de mai sus mentionatul actionar,
in conformitate cu prevederile Codului Depozitarului Central aprobat prin Decizia ASF nr.636/02.04.2015,
motivat de faptul ca actionarul nu detinea actiuni emise de Oltenia Estival 2002 S.A. in conturile individuale
deschise in Sectiunea 1 a Registrului, iar actionarul respectiv flu a efectuat demersurile necesare pentru
transferul instrumentelor financiare detinute din Sectiunea 2 in Sectiunea 1 a Registrului.

De asemenea, precizam ca pe data de 10.07.2015 s-a solicitat Depozitarului Central transferul direct al
actiunilor detinute de actionaril care au depus cerere de retragere din societate si carora le-a lost achitata
contravaloarea actiunilor, in contul societatii OLTENIA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile
art.7 (3) din Regulamentul ASF nr. 17/20 14.

Cu stima,
Administrator
Adrian Orasteanu
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