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COMUNICAT  

privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Oltenia S.A. la data de 30.09.2022 
 

 

S.I.F Oltenia S.A. a realizat în primele nouă luni anului 2022 un profit net de 

175.026.395 lei (care reprezintă 184,14% din cel propus prin B.V.C.) fiind în creștere cu 271% 

comparativ cu 30.09.2021 (47.177.096 lei). Societatea a realizat, la 30.09.2022, venituri totale 

în sumă 199.927.772 lei, reprezentând o creștere de 215,06% față de veniturile înregistrate la 

30.09.2021 (63.456.504 lei), această creștere fiind determinată, în principal, de dividendele 

solide acordate de companiile din portofoliu. 

La data de 30.09.2022, 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 2.102.694.117 lei, în scădere cu  13,75% față de 

valoarea înregistrată la 30.09.2021 (2.437.876.759 lei), iar comparativ cu valoarea înregistrată 

la data de 31.12.2021, activele la data raportării prezintă o scădere cu 13,20% (2.422.592.329 

lei).   

Valoarea activului net unitar (4,2230 lei/acţiune) a înregistrat o scădere cu  3,6153% 

faţă de valoarea înregistrată la 30.09.2021 (4,3814 lei/acțiune) și cu 3,9201% faţă de valoarea 

înregistrată la 31.12.2021 ( 4,3953 lei/acțiune). 
 

S.I.F. OLTENIA S.A. informează investitorii că Raportul Trimestrial la data de 

30.09.2022 – întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare – va fi pus la dispoziția 

publicului începând cu data de 14.11.2022, ora 8:00, la adresa de internet:  

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2022/tr3/tr3.html 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 30.09.2022 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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