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

 

Evenimente importante de raportat: Litigii pe rolul Instanţelor din Brașov  

 

1. S.I.F. Transilvania informează investitorii şi acţionarii că, din informaţiile disponibile 

pe portalul instanţelor judecătoreşti, prin Decizia nr. 48/06.04.2016 Curtea de Apel Braşov a 

respins cererea formulată de S.I.F. Transilvania în contradictoriu cu A.S.F. de anulare a 

Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011 şi a Deciziei A.S.F. nr. 1377/26.09.2014. Cu observarea 

efectelor Deciziei nr. 37/07.12.2015 a I.C.C.J., împotriva acestei Decizii S.I.F. Transilvania va 

declara recurs în termen legal. 

2. S.I.F. Transilvania a fost citată în dosarul nr. 1499/62/2016, pentru termenul din 21 

aprilie 2016, pentru ca, în contradictoriu cu reclamanţii Curtomer Liliana, Simion Dragoş, 

Bobelea Ramona şi Societatea Amycris Trans S.R.L. Constanţa, pe cale de ordonanţă 

preşedinţială să fie obligată să completeze ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor convocată pentru data de 28/29.04.2016 cu pct. 22 „Alegerea membrilor 

Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat cu o durată de 4 

ani începând cu data alegerii noului Consiliu de Supraveghere”. 

Reamintim că prin Raportul curent nr. 2021/29.03.2016 ordinea de zi a şedinţei 

A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016 a fost completată cu punctul 22 ”Alegerea 

membrilor Consiliului de Supraveghere, prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru un 

nou mandat cu o durată de 4 ani începând cu data alegerii noului Consiliu de Supraveghere”.  

3. S.I.F. Transilvania informează că a fost citată în dosarul nr. 5324/62/2015 pentru 

termenul din 10 mai 2016. 

Reamintim că prin acţiunea ce face obiectul dosarului nr. 5324/62/2015 înregistrat pe 

rolul Tribunalului Braşov, formulată în contradictoriu cu pârâţii Frăţilă Constantin şi Frăţilă 



 

 2 

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. 

 

 

Mihai Fercală                                           

Preşedinte Executiv / Director General    
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Vicepreşedinte Executiv / Director General Adjunct 


