
 

 

Nr.  7364/04.09.2014 

Către:  Bursa de Valori Bucureşti 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară - 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 

Data raportului: 04.09.2014 
 

S.I.F. Transilvania S.A. 

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057 

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216 

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 

Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92 

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004 

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON 

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3) 

 
 

Eveniment important de raportat: : solicitare de amânare a decontării tranzacțiilor 

efectuate și de blocare a tranzacțiilor viitoare cu acțiuni emise de Societatea SCUT S.A. 

Constanța până la soluționarea acțiunii în instanță promovată de S.I.F. Transilvania S.A. 

 

S.I.F. Transilvania S.A. aduce la cunoștința acționarilor că a solicitat Autorității de 

Supraveghere Financiară emiterea unei decizii de amânare a decontării tranzacțiilor efectuate cu 
acțiuni emise de Societatea SCUT S.A. Constanța și de blocare a tranzacțiilor viitoare cu acțiuni SCUT 

efectuate de COMCM S.A. Constanța, motivat de faptul că aceste tranzacții sunt efectuate în 
dauna intereselor S.I.F. Transilvania. Tranzacțiile reclamate conduc la pierderea calității de 

acționar majoritar al Societății COMCM S.A. Constanța în cadrul Societății SCUT S.A. Constanța în 

favoarea intereselor personale ale lui Constantin Frățilă. 

Subliniem faptul că aceste tranzacții sunt efectuate în condițiile în care consiliul de 

administrație al Societății COMCM S.A. Constanța este format din două persoane numite de  
Constantin Frățilă, consiliu care funcționează cu încălcarea dispozițiilor legale incidente materiei, iar 

realizarea tranzacțiilor s-a dispus anterior Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMCM convocată 

pentru data de 7/ 8 septembrie 2014, când va fi ales un nou consiliu de administrație care va trebui să 
reflecte structura acționariatului COMCM. 

Considerăm că aceste fapte trebuie investigate de autoritățile competente întrucât conduc la 
devalizarea COMCM S.A. în dauna intereselor S.I.F. Transilvania S.A. 
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