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Eveniment important de raportat

Informații suplimentare referitoare la participarea la lucrările Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 25/26
martie 2020
Având în vedere ședinţa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,
programată pentru data de 25/26 martie 2020, în contextul Stării de urgență decretată
pe întreg teritoriul Romaniei pentru prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19, S.I.F.
Oltenia S.A. recomandă acționarilor societății și investitorilor să folosească
următoarele căi de comunicare: poșta sau servicii de curierat (la adresa: Str.
Tufănele nr. 1, Craiova, Dolj), mijloace de comunicare electronice (email: public@sifolt.ro, aga@sifolt.ro, respectiv fax: +40 251-419.340).
De asemenea, recomandăm acționarilor societății și reprezentanților lor să
își exercite dreptul de vot prin corespondență, astfel cum este descris în
convocatorul și procedura de vot disponibile pe site-ul societății:
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 utilizând Formularul de buletin de vot transmis la SIF Oltenia SA în original
(format scris) - prin poștă;
 utilizând Formularul de buletin de vot transmis la SIF Oltenia SA prin
mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un
certificat calificat sau utilizând Formularul de buletin de vot completat pe
site-ul S.I.F. Oltenia S.A. pe baza unei chei alocate.
Materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele
înscrise pe ordinea de zi), proiectele de hotărâri, formularele de vot prin
corespondență și formularele de împuternicire specială au fost și sunt disponibile, în
termenul prevăzut de legislație, pe website-ul societății.
În situația în care unii acționari optează pentru prezența fizică la lucrările
AGEA, le aducem la cunoștință că accesul în sala de ședință va fi permis numai
după completarea Declarației (COVID -19) - anexată prezentului raport.
În această perioadă în care desfășurarea normală a activității este afectată
de răspândirea Covid-19, S.I.F. Oltenia S.A. va continua să își respecte
obligațiile legale de informare a acționarilor și a investitorilor referitor la
informațiile privilegiate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Preşedinte / Director General

Ofițer de conformitate
ec. Viorica Bălan
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DECLARATIE
Subsemnatul____________________________,CNP:________________________,
in calitate de*_______________________________________________________,
Avand in vedere urmatoarele prevederi:
-art. 352 Cod penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor:
,,(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor
infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea
de la o lună la 6 luni sau amenda.’’
-art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaratii
,,Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.’’

DECLAR pe propria răspundere urmatoarele :
1) AM/NU AM locuit/vizitat in ultimele 15 de zile zone in care se aflau persoane suferind din
cauza infectiei cu COVID-19 ?
2) AM/NU AM venit in contact direct cu persoane suferind din cauza infectiei cu COVID-19
la serviciu, in vecinatatea locuintei sau vizitand unitati medicale ori alte genuri de locuri in
ultimele 15 zile?
3) AM/NU AM venit in contact direct la serviciu, in vecinatatea locuintei sau vizitand unitati
medicale ori alte genuri de locuri in ultimele 15 zile cu persoane care au venit din zone
cunoscute ca au avut cazuri de infectie cu COVID-19?
4) AM/NU AM fost spitalizat in ultimele trei saptamani urmare infectarii cu COVID-19?
5) AM/NU AM avut una sau mai multe dintre urmatoarele simptome?

•

Febra

______ Da

_____Nu

•

Dureri de cap

______ Da

_____Nu

•

Dificultati de a inghiti

______ Da

_____Nu

•

Dificultatea de a respira

______ Da

_____Nu

•

Tuse intensa

______ Da

_____Nu

*Se va trece calitatea in care persoana respectiva se prezinta la adunarea generala a actionarilor
SIF Oltenia SA din data de _________________: (actionar, reprezentant legal al actionarului
persoana juridica, imputernicit al actionarilor prin imputernicire speciala, imputernicit al
actionarilor prin imputernicire generala)

ATENTIE ! In situatia in care o persoana refuza sa completeze prezenta declaratie sau
raspunde afirmativ la cel putin una din intrebarile de mai sus, i se va interzice accesul in
sediul SIF Oltenia SA.

NOTA: Subsemnatul ___________________________declar ca am luat cunostinta de faptul ca datele si informatiile
furnizate in prezenta declaratie sunt solicitate pentru informarea SIF Oltenia SA iar in situaia unor raspunsuri afirmative sunt
folosite pentru informarea DSP Dolj in contextul pandemiei generate de virusul COVID-19 si sunt prelucrate in conformitate
cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date cu respectarea stricta a principiilor legate de drepturile
fundamentale.ale Persoanele ale caror date personale sunt prelucrate beneficieaza de dreptul de a-si exercita drepturile de
modificare, interventie si opozitie, printr-o cerere semnata, datata si scrisa adresata operatorului de date (SIF Oltenia SA si DSP
Dolj).
•
Sunt constient de faptul ca refuzul de a completa prezenta declaratie poate provoca interzicerea accesului in sediul
SIF Oltenia SA.
•
Sunt de acord ca informatiile furnizate pot fi consultate si prelucrate de catre alte autoritati din Romania in conditiile
legii aplicabile
•
Declar ca toate raspunsurile furnizate la intrebarile de mai sus corespund in totalitate situatiei mele actuale.

Data si locul:__________________
Numele si prenumele_____________________

Legenda pentru personalul DSP:
Risc crescut de contagiozitate =
Risc crescut de expunere =
Risc scazut=

,,DA” la punctul 5
,,DA” la punctele si 1,2,3 si 4
,,NU’’ la toate intrebarile

Semnatura:_______________

