
Nr. 3.882/27.04.2009
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: 27.04.2009

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\rârea Adun\rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor

Adunarea  General\  Ordinar\  a  Ac]ionarilor  S.I.F.  Transilvania,  convocat\  pentru  datele  de 
24.04.2009 sau 25.04.2009, [i-a desf\[urat lucr\rile la a doua convocare, ^n data de 25.04.2009, ora 
10,  ^n  Municipiul  Bra[ov,  B-dul  Alexandru  Vlahu]\  nr.  10.,  ca  urmare  a  ne^ndeplinirii  la  prima 
convocare a condi]iilor de cvorum.

La lucr\rile Adun\rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor au fost prezen]i ^n nume propriu 445 ac]ionari, 
2.475 ac]ionari au fost reprezenta]i [i 44.927 ac]ionari au votat prin coresponden]\ (inclusiv prin vot 
electronic),  numarul  total  de  ac]iuni  de]inut  de  ace[tia fiind  de  449.086.397  ac]iuni  (din  care 
407.847.117 ac]iuni cu drept de vot), ceea ce reprezint\ 41,12 % din capitalul social. 

Hot\rârea A.G.O.A. din 25 aprilie 2009 are urm\torul con]inut:

Hot\rârea nr. 1 din 25 aprilie 2009

Adunarea  General\  Ordinar\  a  Ac]ionarilor  Societ\]ii  de  Investi]ii  Financiare  Transilvania 
S.A.,  a[a  cum  ace[tia  au  fost  ^nregistra]i  ^n  Registrul  ac]ionarilor,  la  data  de  referin]\  din 
18.03.2009, ]inut de c\tre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucure[ti, care [i-a desf\[urat lucr\rile la a 
doua convocare, ^n data de 25.04.2009;

Cu cvorumul [i cu majoritatea necesare, consemnate ^n procesul-verbal nr. 2 din 25.04.2009, 
^ncheiat cu ocazia lucr\rilor Adun\rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor S.I.F. Transilvania S.A., având 
^n  vedere  ordinea  de  zi  propus\  de  Consiliul  de  Administra]ie  al  S.I.F.  Transilvania  S.A.  pentru 
adunarea general\ ordinar\ a ac]ionarilor, astfel cum a fost publicat\ ^n Monitorul Oficial al României 
- partea a IV-a nr. 1437 din 09.03.2009, ^n ziarele na]ionale Bursa [i Curierul Na]ional din data de 
09.03.2009,  ^n  ziarul  local  Transilvania  Expres  din  09.03.2009,  ^n  suplimentul  Buletinului  lunar  al 
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C.N.V.M. pe luna martie 2009, ^n Buletinul electronic al C.N.V.M. nr. 09 din s\pt\mâna 02.03.2009 - 
06.03.2009 [i pe website-ul societ\]ii la adresa www.sitransilvania.ro [i având ^n vedere materialele 
prezentate ^n cadrul ordinii de zi, precum [i voturile, ^n cadrul unui cvorum de 41,12% din capitalul  
social, exprimate direct sau prin coresponden]\ (inclusiv prin vot electronic), ^n temeiul art. 111 din 
Legea nr. 31/1990, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, 

HOT|R|{TE:

Art.  1. Se  confirm\ aprobarea  situa]iilor  financiare  anuale  individuale  ^ntocmite  pentru 
exerci]iul financiar din anul 2006, a[a cum au fost aprobate prin Hot\rârea A.G.O.A. nr. 1/27.04.2007.

Art. 2.  Se aprob\: 
I.  Situa]iile  financiare  anuale  individuale,  respectiv  Bilan]ul  contabil,  Contul  de  profit  [i  pierdere, 
Situa]ia  modific\rilor  capitalului  propriu,  situa]ia  fluxurilor  de  trezorerie,  date  informative,  situa]ia 
activelor  imobilizate,  notele  explicative  ale  situa]iilor  financiare  anuale  ^ntocmite  pentru  exerci]iul 
financiar din anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administra]ie [i de Auditorul 
financiar, care con]in, ^n sintez\, urm\toarele date:

• Capitaluri proprii: 578.107.896 lei
• Total venituri: 145.772.383 lei
• Total cheltuieli: 42.528.908 lei
• Rezultatul brut al exerci]iului financiar: 103.243.475 lei, profit
• Rezultatul net al exerci]iului financiar: 94.676.010 lei, profit

II. Repartizarea pe destina]ii a profitului net realizat ^n anul 2008, conform propunerii Consiliului de 
Administra]ie, astfel:

Destina]ie Suma (lei)
1.  Rezerve  legale,  constituite  conform  art.  183(1)  din  Legea  nr.  31/1990, 

republicat\, cu modific\rile [i complet\rile la zi 4.753.120
2. Alte rezerve - Surse proprii de finan]are constituite din profit 57.158.590
3. Dividende 32.764.300
Total profit net realizat 94.676.010

Dividendul brut ce urmeaz\ a se acorda pentru o ac]iune se fixeaz\ la 0,0300 lei/ac]iune, ceea ce 
reprezint\ o rat\ de distribuire de 34,61% din total profit net realizat ^n exerci]iul financiar din anul 
2008.
Termenul ^n care dividendele urmeaz\ a se pl\ti, e[alonat, ac]ionarilor, este intervalul 17 august - 23 
octombrie 2009. 
Modalit\]ile de plat\ a dividendelor sunt urm\toarele:

a) plata prin mandat po[tal, cu suportarea de c\tre ac]ionar a taxelor po[tale aferente, expediat pe 
numele [i la adresa men]ionate ^n registrul ac]ionarilor la data de ^nregistrare sau, ^n cazul schimb\rii 
numelui  [i/sau adresei,  pe numele [i  la  domiciliul  comunicate ^n  scris  la  S.I.F.  Transilvania  S.A. 
Bra[ov, pân\ la data de 30 iunie 2009, pentru ac]ionarii:

•  persoane fizice rezidente care de]in  la  data de ^nregistrare ^ntre  500 [i  100.000 ac]iuni 
(exclusiv),  nu au dividende ne^ncasate din anii  preceden]i  din motive care nu au fost  comunicate 
societ\]ii [i nu solicit\ plata prin virament bancar pân\ la data de 30 iunie 2009;

b) plata prin virament bancar pentru to]i ac]ionarii persoane juridice, ac]ionarii persoane fizice care 
de]in peste 100.000 ac]iuni (inclusiv), precum [i pentru ac]ionarii persoane fizice care de]in mai mult 
de 500 de ac]iuni [i doresc plata prin virament bancar, ^n baza solicit\rilor transmise pân\ la data de 
30 iunie 2009, astfel:
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b1) ac]ionarii  persoane fizice vor trimite la sediul S.I.F. Transilvania S.A. solicitarea scris\, pentru 
plata dividendelor prin virament bancar, precizând banca [i contul (cod IBAN) deschis pe numele 
ac]ionarului la o banc\ din România, ^nso]it\ de:

• copia actului de identitate valabil ^n care s\ fie lizibil codul numeric personal;
• copie extras de cont sau un document eliberat de banc\ prin care se confirm\ existen]a 

contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.
b2) ac]ionarii persoane juridice vor trimite solicitarea ^n original, cu semn\tura reprezentantului legal 
[i [tampila societ\]ii, precizând banca din România [i contul (codul IBAN), ^nso]it\ de:

•  copie dup\ documentul  care atest\ calitatea de reprezentant  legal  al  societ\]ii  (certificat 
constatator)

• copie extras de cont sau un document eliberat de banc\ prin care se confirm\ existen]a 
contului pe numele titularului - persoan\ juridic\, cu precizarea codului IBAN.
b3) ac]ionarii  persoane  fizice/juridice  nerezidente  vor  trimite  solicitarea  ^n  original,  cu  semn\tura 
reprezentantului legal [i [tampila societ\]ii.
Dac\ un ac]ionar este rezident al unei ]\ri cu care România are ^ncheiate acorduri de evitare a dublei 
impuneri cu privire la impozitele pe venit [i capital, pentru aplicarea prevederii de evitare a dublei 
impuneri, ac]ionarul nerezident are obliga]ia de a depune odat\ cu solicitarea pl\]ii  dividendelor [i 
urm\toarele documente:

•  certificatul  de  reziden]\  fiscal\  eliberat  de  autoritatea  fiscal\  a  statului  respectiv 
(original/copie legalizat\) sau un alt document eliberat de o alt\ autoritate decât cea fiscal\, care are 
atribu]ii ^n domeniul certific\rii reziden]ei, conform legisla]iei interne a acelui stat;

• traducerea legalizat\ de organul autorizat din România a certificatului de reziden]\ fiscal\ 
sau documentului echivalent men]ionat mai sus.

c) plata ^n numerar, prin caseriile deschise de societate la sediul social, precum [i la reprezentan]ele 
sale teritoriale, pentru ac]ionarii:

•  persoane fizice  care  de]in  la data  de ^nregistrare  un num\r  mai  mic  de 500 de ac]iuni 
(inclusiv).

d) prin oricare dintre modalit\]ile de plat\ prev\zute la aliniatele a), b), c), la solicitarea adresat\ 
societ\]ii  de  c\tre  ac]ionarii  care,  din  diverse  motive,  nu  [i-au  ^ncasat  ^n  termenul  prev\zut 
dividendele  cuvenite,  dup\  ce  ace[tia  [i-au  clarificat  situa]ia  care  a  condus  la  ne^ncasarea 
dividendelor (modific\ri de nume, domiciliu, mo[tenitori etc).

III. Desc\rcarea de gestiune a administratorilor societ\]ii pentru activitatea desf\[urat\ ^n exerci]iul 
financiar din anul 2008.
 
IV. Bugetul de venituri [i cheltuieli [i programul de activitate pentru anul 2009, care con]in, ^n sintez\, 
urm\toarele prevederi:

- mii lei -
Total venituri 107.700
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit) 50.700
Profit brut 57.000
Profit net 55.000
Investi]ii (minim) 45.600

V. Data de 15.05.2009, ca dat\ de ^nregistrare, respectiv de identificare a ac]ionarilor asupra c\rora 
se r\sfrâng efectele hot\rârii adun\rii generale ordinare a ac]ionarilor din 25.04.2009.

Art. 3. S-a ales, prin vot secret, consiliul de administra]ie, pentru un mandat de 4 ani, ^n urm\
toarea componen]\: Fercal\ Mihai, Firu Floriean, Lu]ac Gheorghe, Radu Constantin, Szabo {tefan, 
Mihalcea Petru, Ra]\ Valentin.
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Art. 4. Documentele con]inând informa]iile, datele [i propunerile ce au stat la baza aprob\rilor 
enumerate constituie anexe la prezenta hot\râre, din care fac parte integrant\ [i se afl\ depozitate la 
societate.

Art. 5.  (1) Prezenta hot\râre face parte integrant\ din procesul-verbal nr. 2/25.04.2009, ^n 
care este consemnat\ desf\[urarea lucr\rilor  adun\rii  generale ordinare a ac]ionarilor,  ^ntocmit  [i 
semnat de c\tre comisia de redactare aleas\ ^n A.G.O.A., precum [i de pre[edintele Consiliului de 
administra]ie, care a condus lucr\rile adun\rii generale.

(2) ~n conformitate  cu dispozi]iile  legale ^n vigoare,  precum [i cu regulamentele [i 
instruc]iunile  privind  informarea  continu\  a  ac]ionarilor,  emise  ^n  aplicarea  acestora,  prezenta 
hot\râre se va da publicit\]ii, se va comunica Comisiei Na]ionale a Valorilor Mobiliare [i Bursei de 
Valori  Bucure[ti  [i  va  fi  depus\  ^n  termenul  legal  la  Oficiul  Registrului  Comer]ului  de  pe  lâng\ 
Tribunalul  Bra[ov,  pentru a fi  men]ionat\ ^n registru [i  publicat\ ^n Monitorul  Oficial  al  României, 
Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-6 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. 1 378.379.135 93,23% 3,82% 1,06% 1,90%
Pct. 2 378.379.135 96,43% 1,28% 0,44% 1,85%
Pct. 3 378.379.135 95,96% 1,62% 0,65% 1,78%
Pct. 4 378.379.135 90,26% 6,61% 1,16% 1,97%
Pct. 5 378.379.135 90,91% 5,69% 1,57% 1,84%
Pct. 6 378.379.135 96,58% 1,24% 0,31% 1,87%

Rezultatul voturilor obtinute de candida]ii ale[i de A.G.O.A. ^n func]ia de administrator, a fost 
urm\torul:

Nume, prenume Total voturi 
exprimate

nr. actiuni cu drept 
de vot

„DA” „Nu” Abtinere Anulate

Fercal\ Mihai 372.601.319 95,62% 3,24% 0,00% 1,14%
Firu Floriean 372.601.319 92,65% 5,19% 0,52% 1,65%
Lu]ac Gheorghe 372.601.319 90,16% 8,95% 0,04% 0,84%
Radu Constantin 372.601.319 89,20% 9,06% 0,05% 1,70%
Szabo {tefan 372.601.319 87,59% 10,74% 0,03% 1,64%
Mihalcea Petru 372.601.319 83,36% 10,76% 0,08% 5,81%
Ra]\ Valentin 372.601.319 70,12% 20,15% 0,09% 9,64%

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