
 

 

Nr. 5239/30.06.2015 
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: 30.06.2015 
 

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: corectare erori materiale raport curent referitor la hotărâri AGA 
din 29.04.2015 
 
S.I.F. Transilvania informează că în Raportul curent nr. 3473/30.04.2015 referitor la hotărârile 
adunărilor generale ale acționarilor din data de 29.04.2015, publicat pe site-urile BVB și ASF în data 
de 30.04.2015 și în ziarul Bursa din data de 05.05.2015, la pagina 4, punctul 2- Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor, au fost identificate următoarele erori materiale, care se corecteză astfel: 
La paragraful 1, în loc de  
„La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat 
prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 25.350 acționari deținători ai unui 
număr total de 850.495.012 acțiuni, reprezentând 38,94 % din capitalul social”  
se va citi 
„La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat 
prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 25.352 acționari deținători ai unui 
număr total de 851.616.316 acțiuni, reprezentând 38,99 % din capitalul social.” 
La paragraful 2, în loc de 
„Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare “Transilvania” S.A., 
cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, .................... şi având în vedere materialele prezentate în 
cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 38,94% din capitalul social......”,  
se va citi 
„Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare “Transilvania” S.A., 
cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, .................... şi având în vedere materialele prezentate în 
cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 38,99% din capitalul social......”.  
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