
Nr. 2.898/20.03.2009

C\tre: Bursa de Valori Bucure[ti

Comisia Na]ional\ a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 20.03.2009

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Capital social subscris si varsat: 109.214.333,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

Eveniment important de raportat: Hot\rârile Adun\rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor

Adunarea  General\  Extraordinar\  a  Ac]ionarilor  S.I.F.  Transilvania,  convocat\  pentru 
datele de 20.03.2009 sau 21.03.2009, [i-a desf\[urat lucr\rile la prima convocare,  ^n data de 
20.03.2009,  ora  9:30,  ^n  Municipiul  Bra[ov,  B-dul  Alexandru  Vlahu]\  nr.  10,  ca  urmare  a 
^ndeplinirii la prima convocare a condi]iilor legale de cvorum.

La  lucr\rile  Adun\rii  Generale  Extraordinare  a  Ac]ionarilor  au  fost  prezen]i  ^n  nume 
propriu  260  ac]ionari,  2  ac]ionari  au  fost  reprezenta]i  [i  47.669  ac]ionari  au  votat  prin 
coresponden]\, numarul total de ac]iuni de]inut de ace[tia fiind de 362.422.008 ac]iuni (din care 
329.225.461 ac]iuni cu drept de vot), ceea ce reprezint\ 33,18 % din capitalul social. 

Ordinea de zi  propus\ de  Consiliul  de  Administra]ie  al  S.I.F.  Transilvania  S.A.  a  fost 
publicat\ ^n Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 757 din 04.02.2009, ^n ziarul Bursa 
din 04.02.2009, ^n ziarul Transilvania Expres din 05.02.2009, precum [i pe website-ul societ\]ii, la 
adresa www.siftransilvania.ro. 

Comisia Na]ional\ a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), prin Ordonan]a nr. 100/18.02.2009, a 
solicitat completarea ordinii de zi cu un punct la care s\ se prezinte pozi]ia oficial\ a C.N.V.M. 
privind modificarea Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania S.A. cu referire la modificarea limitei 
de de]inere ac]iuni [i cu privire la con]inutul unor clauze din proiectul actului adi]ional.

Consiliul de administra]ie [i-a ^nsu[it observa]iile din ordonan]\, cu excep]ia celei privind 
modificarea limitei de de]inere [i, ^n consecin]\, a completat ordinea de zi, a modificat clauzele din 
proiectul actului adi]ional, iar propunerea de modificare a actului constitutiv referitor la limita de 
de]inere de ac]iuni a fost ^nscris\ separat pe ordinea de zi.  
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Ordinea  de  zi  a  A.G.E.A.  astfel  modificat\,  a  fost  publicat\  ^n  Monitorul  Oficial  al 
României, partea a IV-a, nr. 1166 din 20.02.2009, ^n ziarul Bursa din 20.02.2009 [i ^n Transilvania 
Expres din 21.02.2009, precum [i pe website-ul societ\]ii, la adresa www.siftransilvania.ro. 

Având ^n vedere propunerile de pe ordinea de zi, materialele prezentate [i dezbaterile din 
cadrul  lucr\rilor  adun\rii  generale  privind  con]inutul  actului  adi]ional  modificat  conform 
observa]iilor  C.N.V.M.  [i  propunerea  de  modificare  a  actului  constitutiv  referitor  la  limita  de 
de]inere de actiuni, precum [i prevederile Legii  nr. 297/2004, Legii nr. 31/1990, republicat\ cu 
modific\rile  la  zi  (art.  113)  [i  cele  ale  Actul  constitutiv  al  societ\]ii,  Adunarea  General\ 
Extraordinar\ a Ac]ionarilor S.I.F. Transilvania S.A. a luat urm\toarele hot\rari:

La punctul  1  de pe ordinea de zi,  a fost  prezentat\  pozi]ia  oficial\  a  C.N.V.M.  cu privire  la 
propunerile de modificare a actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, pozi]ie exprimat\ ^n anexa 
Ordonan]ei C.N.V.M. nr. 100/18.02.2009. Men]ion\m c\ ac]ionarilor societ\]ii le-a fost adus\ la 
cuno[tin]\  pozi]ia  oficial\ a C.N.V.M. inclusiv  prin postarea ordonan]ei  pe website-ul societ\]ii 
precum [i prin expedierea  prin po[t\, ^mpreun\ cu buletinele de vot prin coresponden]\, a copiei 
anexei  la  aceast\  ordonan]\,  ^nso]it\  de  scrisoarea  consiliului  de  administra]ie  al  S.I.F. 
Transilvania.   

La punctul 2 de pe ordinea de zi, s-a aprobat modificarea [i completarea Actului constitutiv al 
S.I.F. Transilvania conform propunerilor prev\zute la acest punct de pe ordinea de zi, a[a cum a 
fost publicat\ ^n Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1166/20.02.2009.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, s-a aprobat modificarea Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, 
referitor la limita de de]inere de ac]iuni, conform propunerii prev\zute la acest punct de pe ordinea 
de zi,  a[a cum a fost  publicat\ ^n  Monitorul  Oficial  al  României,  partea a IV-a,  nr.  1166 din 
20.02.2009.

La punctul  4  de pe  ordinea  de  zi,  s-a  aprobat  data  de  06.04.2009  ca  dat\  de ^nregistrare, 
respectiv de identificare a ac]ionarilor asupra c\rora se r\sfrâng efectele hot\rârilor A.G.E.A., ^n 
conformitate cu dispozi]iile art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind pia]a de capital.

Rezultatul voturilor pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a fost urmatorul:

Ordinea 
de zi

Total voturi exprimate
nr. actiuni cu drept de vot

„DA” „Nu” Abtinere Anulate

Pct. 2 329.111.823 94,28% 2,48% 1,54% 1,71%
Pct. 3 329.111.823 89,95% 3,46% 4,74% 1,85%
Pct. 4 329.111.823 95,52% 1,40% 1,01% 2,08%

Pre[edinte/Director General
Dr.ec. Mihai Fercal\
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