
 

 

 

 

 

 
Nr. 10539/14.12.2017 

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: 14.12.2017 
 

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) 

 
Eveniment important de raportat: Situația drepturilor de vot în cadrul A.G.E.A. din 15/16 

decembrie 2017 
 

S.I.F. Transilvania informează acţionarii că Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin 

considerentele Deciziei nr. 1823/14.12.2017, a reţinut următoarele: 

„- nu au intervenit modificări în ceea ce priveşte deţinerile persoanelor identificate prin 

Deciziile A.S.F. nr. 594/27.04.2017 şi nr. 1346/28.09.2017 atât individual, cât şi de grup. 

- nu au intervenit modificări în ceea ce priveşte elementele de fapt şi de drept care au stat la 

baza emiterii actelor individuale menţionate. 

- deţinerea grupului format din acţionarii  Frăţilă Mihaela, Cociu (Frăţilă) Maria Alexandra, 

Frăţilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK 

FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. şi Bălaşa Dorina, la data de 

17.11.2017 este de 169.313.248 acţiuni, reprezentând 7,75142% din capitalul social al SIF 

Transilvania”. 

Ca urmare a Deciziei A.S.F. nr. 1823/14.12.2017, Directoratul S.I.F. Transilvania va adopta 

măsurile necesare în cadrul A.G.E.A. convocată pentru data de 15/16 decembrie 2017, astfel încât 

acţionarii prezumaţi de A.S.F. că acţionează în mod concertat în legătură cu S.I.F. Transilvania să nu 

poată exercita drepturile de vot aferente poziţiei deţinute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea 

nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin suspendarea pro-rata a drepturilor de vot 

ce depăşesc 5% din capitalul social. 

Decizia A.S.F. nr. 1823 din 14.12.2017 este disponibilă pe site-ul B.V.B. şi pe site-ul societăţii 

la adresa www.siftransilvania.ro, Secţiunea „A.G.E.A. Decembrie 2017”. 

Având în vedere cele de mai sus, S.I.F. Transilvania aduce la cunostința acționarilor faptul că 

numărul total de drepturi de vot la data de referință din 17.11.2017, stabilită pentru A.G.E.A., este de 

2.124.187.749.  

 

Mihai Fercală                                            

Preşedinte Executiv/Director General   

      

 

Iulian Stan 

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct 


