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RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 
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Data raportului: 09.06.2022 

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: Intenție de retragere din calitatea de acționar al 

EximBank S.A. 

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. aduce la cunoștința investitorilor și 

acționarilor că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Banca de Export Import a 

României-EximBank S.A. din data de 06.06.2022  a aprobat  procesul de fuziune prin absorbție 

dintre EXIMBANK S.A (societate absorbantă) și Banca Românească S.A (societate absorbită) 

și Proiectul de Fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1791 din 

data de 28.04.2022.  

În data de 9.06.2022 SIF OLTENIA S.A., în calitate de acționar deținând 4.364.430 

acțiuni reprezentând  3,270% din capitalul social al EXIMBANK S.A, și-a exprimat intenția 

de retragere din calitatea de acționar al Băncii de Import-Export a României EximBank 

S.A. în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. d) din Legea 31/1990 R și a solicitat 

contravaloarea actiunilor deținute la prețul ce va fi stabilit prin evaluare de către un expert 

autorizat independent conform art. 134 alin. (4) din Legea 31/1990 R  ,,preţul plătit de societate 

pentru acţiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat 



 
 

 

independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare 

recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării ”. 

S.I.F. Oltenia S.A. va dispune în continuare măsurile necesare conform dispozițiilor 

legale și va informa în mod corespunzător acționarii și investitorii cu privire la rezultatele  

operațiunii de retragere din calitatea de acționar al Băncii de Import-Export a României 

EximBank S.A. 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
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