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Evenimente importante de raportat: Litigii pe rolul Tribunalului Braşov 

S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor următoarele: 

(i) în Dosarul nr. 6305/62/2014 (reclamante Frăţilă Maria Alexandra şi Pavel Maria) 
având ca obiect cererea de suspendare a executării art. 5 din Hotărârea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania din data de 11.08.2014, Tribunalul Braşov, 
conform informaţiilor disponibile pe portalul instanţelor judecătoreşti, a admis exceptia lipsei 
calitatii procesuale active a reclamantei Frăţilă Maria Alexandra invocată de pârâtă în ceea ce 
priveşte cererea de suspendare a executării art. 5 din Hotărârea A.G.O.A. S.I.F. 
“Transilvania” S.A. nr. 1/11.08.2014; a respins cererea de suspendare a executării art. 5 din 
Hotărârea A.G.O.A. S.I.F. “Transilvania” S.A. nr. 1/11.08.2014 formulată de reclamanta 
Frăţilă Maria Alexandra, ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă; 
a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei Pavel Maria invocată de 
pârâtă în ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării art. 5 din Hotărârea A.G.O.A. 
S.I.F. “Transilvania” S.A. nr. 1/11.08.2014, ca neîntemeiată; a respins excepţia lipsei de 
obiect invocată de pârâtă, ca neîntemeiată şi a admis cererea formulată de reclamanta Pavel 
Maria în contradictoriu cu pârâta Societatea de Investiţii Financiare „Transilvania” S.A. 
Dispune suspendarea executării Hotărârii A.G.O.A. pârâtei nr. 1 din data de 11.08.2014 până 
la soluţionarea definitivă a cererii de anulare a acestei hotărâri. 

Împotriva acestei hotărâri S.I.F. “Transilvania” S.A. va declara apel în termen legal. 
În particular Directoratul S.I.F. “Transilvania” S.A. doreşte să sublinieze că 

dispoziţiile art. 5 ale Hotărârii A.G.O.A. din 11.08.2014 au fost deja executate prin avizarea 
de către A.S.F. a vacantării unui loc în cadrul consiliului de administraţie (Avizul A.S.F. nr. 
154/16.09.2014) şi a cooptării unui membru provizoriu al consiliului de supraveghere (Avizul 
A.S.F. nr. 191/28.10.2014), precum şi prin menţionarea în Registrul Comerţului a acestor 
modificări în componenţa Consiliului de Supraveghere. În aceste condiţii Directoratul S.I.F. 
“Transilvania” S.A. apreciază hotărârea prezentată mai sus ca fiind nelegală având în vedere 
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că suspendarea executării unei hotărâri A.G.A. este admisibilă numai în măsura în care 
respectiva hotărâre este susceptibilă de executare. 

  

(ii) în Dosarul nr. 4415/62/2014 (reclamante Frăţilă Maria Alexandra şi Pavel Maria) 
având ca obiect cererile de constatare a nulităţii absolute şi de anulare a articolelor 4 şi 5 
din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania din data de 
11.08.2014, Tribunalul Braşov a amânat pronunţarea pentru data de 15.12.2014.  

Reamintim faptul că  art. 4 din Hotărârea A.G.O.A. din data de 11.08.2014 se referă la 
respingerea pornirii acţiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai–Preşedinte 
Executiv/Director General pentru activităţi desfăşurate în calitate de membru al 
Directoratului, iar art. 5 din aceeaşi hotărâre se referă la revocarea d-lui Constantin Frăţilă din 
funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania. 

 
 
Mihai Fercală                                        Iulian Stan   
Preşedinte Executiv /      Vicepreşedinte Executiv / 
Director General      Director General Adjunct 
 


