
 

 

 

Nr. 7173 /14.10.2016 

 

 

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: 14.10.2016 
 

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: Hotărârea Consiliului de Supraveghere privind 

Directoratul S.I.F. Transilvania S.A. 
 

S.I.F. Transilvania informează acţionarii şi investitorii că în şedinţa Consiliului de 

Supraveghere al societăţii, organizată în data de 14 octombrie 2016, s-a analizat Decizia nr. 

1995/12.10.2016 prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară a respins „solicitarea S.I.F. 

Transilvania de aprobare a numirii d-lui Mihai Fercală în cadrul Directoratului societăţii” sub 

motiv că acesta nu îndeplineşte criteriile prevăzute de lit. a) şi b) ale art. 5 din Regulamentul 

A.S.F. nr. 14/2015, fără a indica în mod precis şi specific la ce se face referire şi care sunt 

dovezile în susţinerea acestei decizii şi a aprobat:  

(i) contestarea de către S.I.F. Transilvania a Deciziei A.S.F. nr. 1995/ 12.10.2016;  

(ii) menţinerea mandatului acordat de Consiliul de Supraveghere d-lui Mihai Fercală 

prin Hotărârea C.S din 20 aprilie 2016 şi  

(iii) mandatarea membrilor Directoratului pentru a solicita A.S.F. resupunerea spre 

avizare a numirii d-lui Mihai Fercală ca membru al Directoratului societăţii. 

 

Cele de mai sus au fost aprobate, având în vedere următoarele: 

(i) cel puţin în ultimii 10 ani S.I.F. Transilvania a fost şi este o societate performantă şi 

profitabilă şi a distribuit dividende considerabile sau, în anumite situaţii, acţiuni emise prin 

încorporarea profitului; 

(ii) în rapoartele de control şi/sau de audit întocmite de organele competente nu s-au 

constatat şi reţinut încălcări esenţiale ale legii şi regulamentelor ce guvernează funcţionarea 

pieţei de capital, societatea funcţionând în cadrul limitelor stabilite de guvernanţa corporativă; 

(iii) activitatea desfăşurată de Preşedintele Executiv al Directoratului dl. Mihai 

Fercală, chiar dacă a fost sancţionat administrativ de către A.S.F., pentru chestiuni operative, 

sancţiuni care sunt contestate în prezent în justiţie, fără a fi soluţionate definitiv, activitatea 
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acestuia a fost una performantă, corectă şi dedicată interesului societăţii; 

(iv) experienţa şi pregătirea profesională a d-lui Mihai Fercală este corespunzătoare 

exigenţelor funcţiei, acesta deţinând titlul de Doctor în Domeniul Management, cu teza 

„Managementul general în societăţile de investiţii. Studiu de caz la S.I.F. Transilvania S.A.”; 

(v) în decursul celor peste 24 ani de activitate ca şi conducător al S.I.F. Transilvania 

S.A. dl. Mihai Fercală a fost avizat de către autoritatea de reglementare şi supraveghere a 

pieţei de capital pentru fiecare mandat. 

 

 

dr. ec. Iulian STAN 

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct 
     

 

 

 

 

ec. Marius Adrian MOLDOVAN 

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct 

 


