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COMUNICAT
privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Oltenia S.A. la data de 31.03.2022

La data de 31.03.2022, activele S.I.F. Oltenia S.A.- evaluate în conformitate cu
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de
investiţii alternative - înregistrau o valoare de 2.395.592.509 lei în creștere cu 11,55% față de
valoarea înregistrată la 31.03.2021 (2.147.592.054 lei).
Valoarea activului net unitar (4,4019 lei/acţiune) a înregistrat o creștere cu 10,18%
faţă de valoarea înregistrată la 31.03.2021 (3,9951 lei/acțiune).
S.I.F. Oltenia S.A. a realizat, la 31.03.2022, venituri totale în sumă 66.656.499 lei,
reprezentând o creștere semnificativă față veniturile înregistrate la 31.03.2021 (3.591.428
lei), această creștere fiind determinată, în principal, de înregistrarea sumei de 66.530.925 lei
reprezentând dividende brute de încasat de la BRD – Groupe Societe Generale cu ex-date în
luna martie și termen de plata aprilie 2022.
Profitul net la 31.03.2022 a fost de 60.128.369 lei cu o creștere semnificativă
comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (1.057.182 lei) și reprezintă 63,26% din cel
propus prin B.V.C. pentru anul 2022, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor S.I.F.
Oltenia S.A. din data de 28.04.2022.
S.I.F. OLTENIA S.A. informează investitorii că Raportul Trimestrial la data de
31.03.2022 – întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare – va fi pus la dispoziția
publicului pe website-ul societății www.sifolt.ro, începând cu data de 13.05.2022, ora
18:00, la secțiunea ,,Informații Investitori/Raportări/Raportări periodice” și pe website-ul
Bursei de Valori București, la adresa www.bvb.ro
Raportul va fi pus la dispoziția celor interesați - începând cu aceeași dată - la sediul
S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, strada Tufănele nr. 1.
Menționăm că Situaţiile financiare individuale interimare simplificate la 31.03.2022 nu
sunt auditate de către auditorul financiar extern al societății.
Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0251-419.335, 0251- 419.347.
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