
 

 

 

Nr. 2219/23.03.2017 

 

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: 23.03.2017 

 

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 Curţii de Apel Braşov 

S.I.F. Transilvania informează acţionarii şi investitorii că prin Decizia nr. 511/22.03.2017, 

pronunţată în Dosarul nr. 5324/62/2015, Curtea de Apel Braşov a admis în parte apelul S.I.F. 

Transilvania împotriva Sentinţei civile nr. 478/C/06.06.2016 pronunţată de Tribunalul Braşov – Secţia 

a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în dosarul sus-menționat, pe care o schimbă în parte 

în sensul că, Admite în parte acţiunea formulată de reclamata S.I.F. Transilvania S.A. în contradictoriu 

cu pârâţii Frăţilă Constantin şi Frăţilă Maria Alexandra şi, în consecinţă, Constată abuzul de minoritate 

săvârşit de pârâţii Frăţilă Constantin şi Frăţilă Maria Alexandra prin formularea cererii înregistrată la 

S.I.F. Transilvania sub nr. 7350/03.09.2014 privind „completarea ordinii de zi a şedinţei A.G.O.A. a 

S.I.F. Transilvania S.A. din data de 20/21.10.2014” şi prin formularea cererii înregistrată la S.I.F. 

Transilvania sub nr. 7351/03.09.2014 privind „completarea ordinii de zi a şedinţei A.G.E.A. a S.I.F. 

Transilvania S.A. din data de 20/21.10.2014”. Obligă pârâţii Frăţilă Constantin şi Frăţilă Maria 

Alexandra să plătească reclamantei S.I.F. Transilvania S.A. suma de 17.056 lei cu titlu de despăgubiri. 

Menţine dispoziţiile primei instanţe privind respingerea restului pretenţiilor. Obligă pe fiecare dintre 

pârâţi la plata către reclamantă a sumei de 4.017,06 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale la 

fondul cauzei şi respinge restul cheltuielilor de judecată solicitate la fond. Obligă pe fiecare dintre 

intimaţi la plata către apelantă a sumei de 5.448,24 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în apel 

şi respinge restul cheltuielilor de judecată solicitate în apel.  

Decizia nr. 511/2017 este definitivă.  

 

 

Dr. ec. Mihai FERCALĂ, Dr. ec. Iulian STAN, 

Preşedinte Executiv / 

Director General  

Vicepreşedinte Executiv / 

Director General Adjunct 

 


