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Eveniment important de raportat:
Acţiunea de anulare a Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 din 27 aprilie 2007 referitoare la aprobarea 
situaţiilor financiare ale societăţii  întocmite în data de 31.12.2006 introdusă la Tribunalul 
Brasov de către acţionarul S.C.  “Cocor” S.A. Bucureşti.

În data de 14.06.2007 s-a înregistrat la societatea noastră cererea de anulare a Hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F.  “Transilvania” S.A. nr. 1  din 27.04.2007, acţiune 
care formează obiectul  Dosarului  comercial  nr.  4.686/  62/  2007,  cu primul  termen de judecată 
stabilit pentru data de 27.06.2007.

Motivele  invocate  în  susţinerea  cererii  reflectă,  din  partea  reclamantei,  o  evidentă 
necunoaştere atât a actelor normative care guvernează activitatea emitentului S.I.F. “Transilvania” 
S.A.  Braşov,  a  actelor  constitutive  ale  societăţii  precum  şi  cele  privind  modalitatea practică de 
desfăşurare a activităţii societăţii, relaţiile cu terţii, inclusiv contractele încheiate cu aceştia pe baza 
prevederilor legale şi statutare aplicabile la fiecare etapă. 

Consecinţa  necunoaşterii  acestora  reprezintă suport  temeinic  al  aprecierii,  pe  deplin 
justificată, că motivele invocate de reclamantă nu pot conduce la admiterea cererii sale. Dimpotrivă, 
cererea acesteia este evident şicanatorie, reprezintă o exercitare abuzivă a drepturilor procesuale 
derivate din calitatea de acţionar, afectează activitatea societăţii, a creat şi creează nemulţumiri şi 
prejudicii  unora  dintre acţionarii  noştri.  De asemeni,  acestă modalitate  de exercitare abuziv\  a 
drepturilor procesuale poate constitui un suport temeinic pentru promovarea unor acţiuni împotriva 
reclamantei  privind  obligarea  acesteia  la  plata  de  daune morale  şi  materiale  către  persoanele 
îndreptăţite, mai ales c\, ^n cererea ce avea termen 13.06.2007, reclamantul nu s-a prezentat ^n 
instan]\, f\r\ nici o motiva]ie.

Toate acestea se constituie ^n posibile manipul\ri de pia]\ [i o exercitare absolut abuziv\ a 
drepturilor unui ac]ionar.
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