
 

 

Nr. 3051/26.04.2016 

 

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: 26.04.2016 
 

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: Decizia A.S.F. nr. 980/25.04.2016 
 

S.I.F. Transilvania aduce la cunostinţa acţionarilor faptul că prin Decizia A.S.F. nr. 980 din 25 

aprilie 2016, dl. Mihai Fercală, în calitate de Preşedinte Executiv / Director General, a fost sancţionat cu 

amendă în valoare de 3.000 lei, motivat de faptul ca S.I.F. Transilvania nu a informat publicul şi 

autoritatea în legătură cu informaţiile privilegiate ce privesc constituirea pe rolul Tribunalului Braşov a 

dosarelor nr. 5259/62/2015 şi nr. 5261/62/2015 referitoare la suspendarea executării şi anularea cererii de 

convocare a adunării generale a acţionarilor formulată de un grup de acţionari ce deţineau împreună 

8,09% din capitalul social. 

Faţă de cele reţinute în motivarea sancţiunii aplicate, S.I.F. Transilvania arată că a încheiat două 

contracte de asistenţă judiciară pentru redactarea şi susţinerea unei acţiuni de anulare a cererii de 

convocare A.G.O.A. şi a unei cereri de ordonanţă preşedenţială pentru suspendarea executării cererii de 

convocare A.G.O.A. a S.I.F. Transilvania iar informarea publicului şi a autorităţii referitoare la 

înregistrarea dosarelor nr. 5259/62/2015 şi nr. 5261/62/2015 şi soluţia pronunţată de Tribunalul Braşov în 

dosarul nr. 5259/62/2015 s-a făcut în termen de 24 de ore de la furnizarea acestor informaţii de către casa 

de avocatură angajată pentru susţinerea acestor litigii.  

Dl. Mihai Fercală va contesta sancţiunea aplicată şi va uza de toate căile legale pentru soluţionarea 

favorabilă a plangerii formulate împotriva actului de sancţionare. 

 

dr. ec. Iulian STAN 

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct      

 

 

 

ec. Marius Adrian MOLDOVAN 

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct  


