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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: 10.09.2014 

 

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) 

 

Evenimente importante de raportat: Litigii pe rolul Tribunalului Braşov 

1. S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor faptul că, prin 

acţiunea ce face obiectul dosarului nr. 4801/62/2014 întregistrat pe rolul Tribunalului Braşov, 

formulată în contradictoriu cu dl. Frăţilă Constantin, s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri 

judecătoreşti prin care (i) să se constate abuzul de minoritate al pârâtului; (ii) obligarea 

pârâtului la achitarea, cu titlu de despăgubiri, a cheltuielilor ocazionate cu organizarea 

adunărilor generale ordinară şi extraordinară ale acţionarilor S.I.F. Transilvania din data de 

11.08.2014 şi (iii) obligarea d-lui Frăţilă Constantin la a se abţine de a mai solicita convocarea 

A.G.A. a S.I.F. Transilvania S.A. cu aceeaşi ordine de zi sau una similară celei din data de  

11.08.2014. 

2. S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor faptul că în data 

de 09.09.2014 i-a fost comunicată Cererea de chemare în judecată formulată de reclamantele 

Frăţilă Maria Alexandra şi Pavel Maria, prin care se solicită: 

(i) constatarea nulităţii absolute a articolelor 4 şi 5 din Hotărârea Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor a S.I.F. Transilvania S.A., din data de 11.08.2014; 

(ii) în subsidiar, anularea articolelor 4 şi 5 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor a S.I.F. Transilvania S.A., din data de 11.08.2014; 

(iii) suspendarea executării art. 5 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor a S.I.F. Transilvania S.A., din data de 11.08.2014, vizând revocarea d-lui 

Constantin Frăţilă din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania 

S.A., pănă la soluţionarea acţiunii în anulare şi 

(iv) obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
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Cererea este înregistrată pe rolul Tribunalului Braşov în dosarul civil nr. 

4415/62/2014, iar prin actul de procedură „Comunicare” instanţa a dispus pârâtei S.I.F. 

Transilvania S.A. să depună întâmpinare în termen de 5 zile de la primirea comunicării. 

Motivele prezentate de reclamante în cadrul cererii sunt apreciate ca fiind nefondate şi 

fără suport legal, urmând ca în cadrul apărărilor formulate să se solicite respingerea acţiunii 

pe cale de consecinţă. 

Directoratul societăţii va informa în continuare acţionarii şi investitorii despre orice 

alte evoluţii viitoare intervenite în dosarele arătate şi va continua să apere interesele societăţii 

şi ale acţionarilor acesteia. 

 

Mihai Fercală                                        Radu Toia   

Preşedinte Executiv /      Vicepreşedinte Executiv / 

Director General       Director General Adjunct 

 


