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Eveniment important de raportat: Sedinta Consiliului de Administratie al S.I.F. 
„Transilvania” S.A. din 24 august 2011 
 
 

1. Consiliul de Administraţie al S.I.F. “Transilvania” S.A. a analizat in sedinta din 
24.08.2011 cererile formulate de un grup de actionari ai societatii referitoare la 
convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor cu urmatoarea ordine de zi: 

(1) Mandatarea consiliului de administraţie pentru a solicita Bancii Comerciale 
Romane şi acţionarului sau majoritar, în termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea 
prezentei hotarari a adunarii generale ordinare a acţionarilor, iniţierea procedurilor în 
vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementata operata de Bursa de Valori 
Bucureşti a acţiunilor B.C.R. 

(2) Mandatarea consiliului de administraţie pentru a solicita, în termen de 15 zile 
lucratoare de la adoptarea prezentei hotarari a adunarii generale ordinare a acţionarilor, 
convocarea adunarii generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea de zi 
aprobarea iniţierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacţionare pe piaţa 
reglementata operata de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor B.C.R., în conformitate cu 
dispoziţiile art. 13.2 din Contractul de privatizare. 

(3) Mandatarea consiliului de administraţie pentru a vota în cadrul adunarii 
generale a B.C.R. în favoarea iniţierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la 
tranzacţionare pe piaţa reglementata operata de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor 
B.C.R. 

În urma analizarii acestei solicitari, Consiliului de Administraţie a constatat ca 
cererea actionarilor nu respecta prevederile art. art. 243 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, 
modificată, art. 119 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare şi nici prevederile Actului constitutiv al societăţii privind 
convocarea unei adunări generale. 
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2. Cu toate acestea, tinand cont de importanta pachetului de actiuni detinut de 
S.I.F. “Transilvania” S.A. la B.C.R., dar si de solicitarea grupului de acţionari, Consiliul de 
Administraţie a cerut conducerii executive accelerarea finalizarii negocierilor privind 
valorificarea pachetului de actiuni, de aşa manieră încât în luna octombrie 2011 să se 
convoace o adunare generală a acţionarilor care să analizeze şi să decidă asupra celor 
mai eficiente modalităţi de valorificare a portofoliului aferent acestor deţineri, inclusiv în 
ceea ce priveşte posibilitatea listării acţiunilor B.C.R. aşa cum au cerut o serie de 
acţionari. 

 
3. Precizam ca acordurile semnate între societaţile de investiţii financiare, pe de-o 

parte şi Erste Group, acţionarul majoritar al B.C.R., pe de alta parte, privind 
obligativitatea listarii acestei banci la expirarea termenului de amanare a listarii (finele 
lunii octombrie 2011) instituie în patrimoniul semnatarilor obligaţia de a solicita şi aproba 
listarea acţiunilor B.C.R., astfel încat nici o parte contractanta nu se poate deroga de 
aceasta obligaţie, daca pana la expirarea perioadei de amanare a listarii nu se vor aproba 
alte soluţii de valorificare a acestei participaţii. 
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Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
Dr. ec. Mihai Fercala 

 
 

Control intern, 
Diana VEREŞ 


