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Eveniment important de raportat: Modificare act constitutiv 

S.I.F. Transilvania informeazǎ ca în data de 07.03.2012 Consiliul de administraţie a aprobat urmǎtorul 

Act Adiţional la Actul Constitutiv al societǎţii: 

Act adiţional  

la Actul Constitutiv al Societăţii de Investiţii Financiare “Transilvania” S.A. Braşov 

nr. 3256A/02.04.2009 

În vederea încadrării dispoziţiilor Actului Constitutiv al Societăţii de Investiţii Financiare 

“Transilvania” S.A. Braşov la prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 

şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al S.I.F. “Transilvania” S.A. Braşov, în şedinţa 

din data de 7 martie 2012, a constatat modificarea de drept a dispoziţiilor alin. (6) şi (7) ale art. 5 din 

cuprinsul Titlului I – Contract al Actului constitutiv, prin efectul art. II, teza a II-a, al Legii nr. 11/2012 

pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

 

Art. I – La art. 5 – Acţiunile din Titlul I – Contract de societate al Actului constitutiv actualizat nr. 

3256A/02.04.2009, alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:  

 

 



 

 

 

“(6) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine, singură ori împreună cu persoanele 

cu care acţionează în mod concertat, acţiuni emise de societate, dar nu mai mult de 5% din capitalul 

social al acesteia. 

(7) Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de către acţionarii care depăşesc 

limitele prevăzute în alin. (6). 

Persoanele menţionate în alin. (6) au obligaţia ca, la atingerea pragului de 5% din capitalul social, să 

informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea, C.N.V.M. şi piaţa reglementată pe care sunt 

tranzacţionate acţiunile. 

În termen de 3 luni de la depăşirea limitei de 5% din capitalul social al societăţii, acţionarii aflaţi în 

această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere.” 

 

Art. II – În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi instrucţiunile 

privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, prezentul act adiţional se va da 

publicităţii prin raport curent, se va comunica Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare Bucureşti în 

vederea avizării acestuia şi va fi depus în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Braşov pentru a fi menţionat în registru, împreună cu Actul constitutiv actualizat, şi 

publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat în zece exemplare originale. 

  

Dr. ec. Mihai Fercalǎ 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

Control intern 

Ec. Diana Veres 

 

 

 

 

 

 

 

 


