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RAPORT CURENT 
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Data raportului: 05.01.2016 
 

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: Litigiu pe rolul Tribunalului Braşov 

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

face obiectul dosarului nr. 5324/62/2015 întregistrat pe rolul Tribunalului Braşov, formulată în 

contradictoriu cu pârâţii Frăţilă Constantin şi Frăţilă Maria-Alexandra, s-a solicitat pronunţarea unei 

hotărâri judecătoreşti prin care (i) să se constate abuzul de minoritate al pârâţilor, cu ocazia solicitării 

convocării adunărilor generale ale acţionarilor organizate în 20.10.2014; (ii) obligarea pârâţilor 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 20.10.2014 şi (iii) obligarea  

d-lui Frăţilă Constantin şi a d-nei Frăţilă Maria-Alexandra la a se abţine de a mai solicita convocarea 

A.G.A. a S.I.F. Transilvania cu aceeaşi ordine de zi sau una similară celei din data de 20.10.2014. 

Reamintim că prin Decizia nr 1622/Ap din 27 noiembrie 2015 a Curţii de Apel Braşov, 

pronunţată în Dosarul nr. 4801/62/2014 în contradictoriu cu pârâtul Frăţilă Constantin, urmare 

admiterii apelului declarat de societatea noastră s-a constatat abuzul de minoritate săvârşit de pârâtul 

Frăţilă Constantin şi a fost obligat la plata sumei de 295.156,77 lei cu titlu de despăgubiri, 

reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate de S.I.F. Transilvania pentru convocarea şi 

desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor organizate în 11 august 2014. 

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. 
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