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Eveniment important de raportat:  

 
  Ziarul "Business Capital" din 26.02.2006 a publicat un articol intitulat "Care e 
cvorumul cu care se pot lua decizii la A.G.A. de la S.I.F. 3?" Din con]inutul acestuia 
rezult\ c\ reprezentan]ii firmei COCOR Bucure[ti au cerut COMISIEI NA}IONALE A  
VALORILOR MOBILIARE (C.N.V.M.) o clarificare asupra cvorumului necesar la 
luarea deciziilor ^n A.G.A. la S.I.F. Transilvania S.A. (SIF 3), invocând o decizie a 
Cur]ii de Apel Bra[ov, pe care a publicat-o ^n Monitorul Oficial, prin care s-a 
constatat c\ la A.G.O.A. din 2007 nu s-au respectat condi]iile legale de cvorum. 
Deci, cu atât mai pu]in ar fi putut exista cvorum la A.G.E.A. care a hot\rât majorarea 
capitalului social. Se mai solicit\ evaluarea impactului solu]iei prin care s-a majorat 
capitalul social [i se face referire la A.G.E.A. S.I.F. 3 convocat\ pentru sfâr[itul lunii 
martie, pe a c\rei ordine de zi este prev\zut\ majorarea pragului de de]inere de la 
1% la 5% [i limitarea dreptului de vot la 1%, referitor la care i s-a atras aten]ia 
societ\]ii de c\tre C.N.V.M. 
 Dosarul  ^n care s-a prezentat decizia men]ionat\ este doar unul dintre 
dosarele declan[ate de c\tre COCOR S.A. [i Stoica Daniel, ac]ionar semnificativ al 
acesteia, evident cel ^n care solu]ia instan]ei le este favorabil\. 
 S-a evitat ^ns\ de c\tre autorii solicit\rilor adresate C.N.V.M. a se referi [i la 
dosarul ^n care COCOR  a solicitat anularea hot\rârii A.G.E.A. de majorare a 
capitalului social, iar instan]a de judecat\ - Tribunalul Bra[ov - a respins ac]iunea [i 



 

 

a constatat legalitatea hot\rârii prin raportare la ^ndeplinirea cvorumului legal, 
sentin]a pronun]at\ fiind definitiv\ [i irevocabil\, ca urmare a respingerii apelului 
COCOR ca tardiv  formulat [i a anul\rii recursului  acesteia ca netimbrat. 
 De asemenea, s-a evitat a se aminti despre dosarul care se afl\ ^nc\ ^n curs 
de judecat\, a c\rui solu]ie va fi cunoscut\ de abia dup\ solu]ionarea recursului, 
precum [i dosarele prin care atât S.C. COCOR S.A., cât [i pre[edintele consiliului de 
administra]ie al acestei societ\]i - B\rbulescu Dan Cristian - au fost amenda]i de 
c\tre C.N.V.M. pentru efectuarea de tranzac]ii pe baza unor informa]ii privilegiate. 
 Prezentarea trunchiat\ [i tenden]ioas\ a ^mprejur\rilor legate de litigiile care, 
a[a cum am ar\tat, s-au declan[at urmare a hot\rârilor A.G.A. ale S.I.F. 3 ^nc\ din 
anul 2007, reflect\ continuarea atitudinii [icanatorii a firmei COCOR [i a ac]ionarului 
semnificativ al acesteia. De asemenea, reflect\ preocuparea acestora de a ^ncerca 
perturbarea viitoarelor adun\ri generale ale societ\]ii, provocarea de deservicii 
ac]ionarilor, ac]iuni care ar putea [i ar trebui analizate de organele autorizate, 
deoarece se afl\ la limita sau sunt tangen]iale ac]iunilor specifice manipul\rii pie]ei 
de capital. 
 ~n ceea ce prive[te solicit\rile din articolul la care ne referim, ar\t\m:  
 - Decizia men]ionat\ a Cur]ii de Apel Bra[ov, care a solu]ionat ac]iunea ^n 
anulare a Hot\rârii A.G.O.A. [i care constat\ nelegalitatea cvorumului de adoptare a 
acestei hot\râri, se afl\ ^n contradic]ie flagrant\ cu sentin]a Tribunalului Bra[ov care 
a respins cererea de anulare a Hot\rârii A.G.E.A. privind majorarea capitalului social 
[i care a confirmat hot\rârea atacat\ constatând legalitatea acesteia prin raportare 
la ^ndeplinirea cvorumului legal.; 
 - Ambele hot\râri ale instan]elor fiind definitive [i irevocabile, trebuiesc 
respectate ca atare, fiecare dintre acestea are valoare identic\ pentru spe]ele pe 
care le-au solu]ionat. Opiniem ^ns\ c\ ele vor trebui armonizate, opera]iune care ar 
putea s\ o hot\rasc\ ac]ionarii societ\]ii, sau s\ se realizeze pe cale judiciar\, dup\ 
finalizarea tuturor proceselor ^n curs de judecat\. Ca o prim\ variant\, consiliul de 
administra]ie a propus pe ordinea de zi a A.G.E.A./2009, printre alte modific\ri ale 
actului constitutiv, [i reconfirmarea expres\ a cvorumului [i majorit\]ii la adun\rile 
generale, iar pe ordinea de zi a A.G.O.A./2009, vom introduce un vot distinct privind 
confirmarea aprob\rii situa]iilor financiare de c\tre A.G.O.A.din 2007; 
 - Consiliul de administra]ie confirm\ primirea Ordonan]ei nr. 100 din 
18.02.2009, referitoare la A.G.E.A. S.I.F. 3, convocat\ pentru 20/21.03.2009, care 
are la ordinea de zi, printre altele, [i majorarea pragului de de]inere de la 1% la 5% 
[i limitarea dreptului de vot la 1%. A dat curs celor prev\zute ^n ordonan]\, sens ^n 
care a hot\rât ^nscrierea pe ordinea de zi a celor solicitate de C.N.V.M. [i a ^nsu[it 
observa]iile acesteia privind con]inutul propunerilor din proiectul actului adi]ional, mai 
pu]in observa]ia referitoare la pragul de de]inere [i exercitarea dreptului de vot 
asupra c\rora se vor pronun]a ac]ionarii. Aceste informa]ii au fost date publicit\]ii 
prin Raportul curent din data de 19.02.2009. 
 Subliniem c\, de la declan[area litigiilor la care ne-am referit, adic\ ^ncepând 
din anul 2007, societatea noastr\ s-a conformat ^n totul reglement\rilor ^n vigoare - 
Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M. [i a publicat rapoarte curente repetate, ^n care 



 

 

a informat continuu pia]a de capital cu privire la evolu]ia litigiilor. La fel va proceda [i 
^n viitor, pân\ la finalizarea acestora, precum [i la modul ^n care se vor armoniza 
solu]iile definitive [i irevocabile din dosarele men]ionate, prin decizii A.G.A. sau pe 
cale judiciar\.  
 Prin prezentul raport curent, r\spundem [i cererii Bursei de Valori Bucure[ti 
de a ne prezenta opinia privind deciziile instan]elor referitoare la modul de 
solu]ionare a cererilor reclaman]ilor S.C. COCOR S.A. [i a ac]ionarului s\u 
semnificativ Stoica Daniel. 
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