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Nr. 2129/01.04.2016 

 

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: 01.04.2016 

 

 

S.I.F. Transilvania S.A. 

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057 
Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16 

Locaţie WEB: www.siftransilvania.ro 

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92 

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 lei 

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

 

Eveniment important de raportat: impedimente privind aplicarea metodei votului cumulativ 

 

S.I.F. Transilvania S.A. informează că până la data de 31 martie 2016 dl. Frăţilă Constantin, d-na 

Alexe Gabriela, dl. Vascu Adrian, dl. Toia Radu, dl. Rusu Răzvan Alexandru şi dl. Micu Cristian şi-au depus 

dosarul de candidatură pentru alegerea prin metoda votului cumulativ în funcţia de membru în Consiliul de 
Supraveghere al S.I.F. Transilvania în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 28/29 

aprilie 2016. 

Candidaţii Frăţilă Constantin, Alexe Gabriela şi Toia Radu, evaluaţi prin prisma criteriilor de 
evaluare stabilite de Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 şi procedurile interne aprobate în aplicarea acestui 

regulament, nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de alin. (4) al art. 4 din acest regulament. 

Având în vedere că membrii Consiliului de Supraveghere în funcţie au optat să nu-şi valorifice 

dreptul de a candida pentru alegerea unui nou consiliu în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016 anunţăm acţionarii că nu sunt îndeplinite 

dispoziţiile alin. (4) al art. 124 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 raportat la art. 15 din Actul 

Constitutiv, sens în care în cadrul A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016 nu se va proceda la 
alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere prin metoda votului cumulativ înscrisă la punctul 22 al ordinii 

de zi. 

 

Preşedintele Directoratului, 

dr. ec. Mihai FERCALĂ 

 

 

Vicepreşedinte al Directoratului, 

ec. Marius Adrian MOLDOVAN 

 

 


