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Evenimente importante de raportat: Solicitări de completare a ordinii de zi a 
şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. „Transilvania” S.A. 
Braşov 
 
Consiliul de Administraţie al S.I.F. Transilvania S.A., întrunit în data de 22.03.2011, a 
decis publicarea acestui raport curent: 
 

Conform convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. 
“Transilvania” S.A. din data de 28/29 aprilie 2011, convocator publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a nr. 793/ 7 martie 2011 şi în Ziarele Bursa şi 
Transilvania Expres din aceeaşi dată, acţionarii reprezentând împreună cel puţin 5% din 
capitalul social, aveau dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi (ii) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Data limită până la care acţionarii şi-au putut exercita aceste drepturi 
a fost stabilită prin convocator pentru data de 21.03.2011. 

Până în data de 21.03.2011 la sediul societăţii s-a depus o serie de solicitări de 
completare a ordinii de zi care pot fi împărţite în 3 categorii, respectiv: 

a. În contextul primei propuneri s-a solicitat introducerea unui punct “privind 
majorarea capitalului social din rezerve astfel încât să fie distribuită o acţiune gratuită la 
una deţinută pentru acţionarii prezenţi la data de înregistrare. Astfel, întreg profitul net 
aferent anului 2010 va rămâne la dispoziţia societăţii pentru realizarea investiţiilor şi 
plasamentelor necesare pentru perioada următoare, în scopul obţinerii unor 
randamente superioare”. 
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b. O a doua categorie de solicitări a avut în vedere “includerea pe ordinea de zi a 
A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2011 a propunerii de acordare 
dividende în sumă de 0,04 lei/ acţiune”. Pentru a motiva această propunere, grupul de 
acţionari a arătat că un dividend mai mare va îmbunătăţi indicatorii financiari ai 
companiei (randamentul capitalului propriu şi randamentul activelor), subliniind că 
investitorii acordă atenţie acestor indicatori, fapt ce poate conduce la creşterea 
cotaţiilor bursiere. 

c. A treia categorie de solicitări are în vedere „Aprobarea distribuirii unui 
dividend către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare în sumă brută de 0,055 lei/ 
acţiune”. Această propunere a fost însoţită de justificarea conform căreia se doreşte 
„corelarea procentului din profitul net realizat de S.I.F. „Transilvania” S.A. şi repartizat 
sub formă de dividende cu procentul similar oferit de companiile de stat. S-a mai arătat 
că nivelul normal al dividendului ar trebui să fie cel puţin peste rata inflaţiei (s-a 
prezentat că rata inflaţiei a fost de 7,6% în februarie)”. 

 
Aceste propuneri de completare a ordinii de zi nu au îndeplinit toate condiţiile 

cerute de Actul constitutiv al societăţii şi impuse de legislaţia aplicabilă în materie, sens 
în care ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată 
pentru data de 28/ 29 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a 
IV-a nr. 793/ 7 martie 2011 şi în Ziarele Bursa şi Transilvania Expres din aceeaşi dată, 
rămâne neschimbată. 
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Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
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