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S.I.F. Transilvania S.A. 
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Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3) 

 

 

 

Eveniment important de raportat: Completare ordine de zi a A.G.E.A. şi A.G.O.A. convocate 

pentru data de 27/28 aprilie 2018 

 

Având în vedere (i) iniţiativa Directoratului de a completa ordinea de zi a şedinţelor A.G.E.A. 

şi A.G.O.A. convocate pentru data de 27/28.04.2018, motivat de specificul procedurii de consolidare 

a valorii nominale a acţiunilor S.I.F. Transilvania în contextul standardizării evenimentelor 

corporative, precum şi a specificului termenelor administrative pentru avizarea/aprobarea/publicarea 

actelor necesare finalizării procedurii de consolidare a valorii nominale, (ii) primirea unor solicitări 

de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. „Transilvania” S.A. 

din partea unor acţionari şi (iii) existenţa unor conflicte de interese a unor persoane cu S.I.F. 

Transilvania, precum şi încălcarea obligaţiei de loialitate faţă de societate prin diseminarea unor 

informaţii eronate pretins adevărate, aspecte care conduc la îndeplinirea necorespunzătoare a 

mandatului unor membri ai Consiliului de Supraveghere, care afectează în mod negativ desfăşurarea 

activităţii societăţii care impun prezentarea acestora acţionarilor în vederea adoptării unor hotărâri 

referitoare la eradicarea acestor situaţii, Directoratul societăţii întrunit în şedinţa din 29.03.2018 a 

decis completarea ordinii de zi a ședințelor A.G.E.A. şi A.G.O.A.  convocate pentru data de 

27/28.04.2018, conform celor de mai jos: 
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Directoratul 

Societăţii de Investiţii Financiare „Transilvania” S.A., 

 

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare 

fiscală RO3047687, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu 

modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societăţii, la 

iniţiativa Directoratului şi la solicitarea unui grup de acţionari, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 

31/1990, ale art. 92 din Legea nr. 24/2017 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, completează 

şi revizuieşte ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi ordinea de zi a 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, convocate pentru data de 27/28.04.2018 prin publicarea 

convocatorului iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1034/13.03.2018, în ziarul 

naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 12.03.2015 şi pe website-ul societăţii la 

adresa www.siftransilvania.ro. 

 

Şedinţele Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară ale Acţionarilor convocate pentru 

data de 27/28.04.2018, ora 1000,, respectiv ora 1200, care îşi vor desfăşura lucrările în Municipiul 

Braşov, b-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 (sediul International Trade&Logistic Center) şi la care au 

dreptul să participe şi să voteze persoanele care au calitatea de acţionari înregistraţi în registrul 

acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 02.04.2018, vor avea următoarea ordine de zi completată şi 

revizuită: 

(i) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi 

completată şi revizuită: 

1. Alegerea secretariatului de şedinţă, conform art. 129 din Legea nr. 31/1990, format din trei 

membri, respectiv Gavril Ola, Mihaela Susan şi Simona Modval, cu datele de identificare disponibile 

la sediul societăţii, domnul Gavril Ola urmând să fie ales secretarul şedinţei care va întocmi Procesul-

verbal al adunării; 

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul şedinţei A.G.E.A., compusă 

din trei membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac şi Gheorghe Rusu, cu datele de identificare 

disponibile la sediul societăţii; 

3. Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acţiuni S.I.F. Transilvania S.A., de la 0,10 

lei/acţiune la 5,00 lei/acţiune, prin creşterea valorii nominale a acţiunilor concomitent cu reducerea 

numărului total de acţiuni (50 de acţiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acţiune = 1 acţiune cu 

valoarea nominală de 5,00 lei/acţiune) şi a procedurii de consolidare a acestei valori, operaţiune ce va 

avea următoarele coordonate: 

(i) Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acţiuni S.I.F. Transilvania de la 0,10 lei / 

acţiune la 5,00 lei / acţiune prin creşterea valorii nominale a acţiunilor concomitent cu reducerea 

numărului total de acţiuni: 50 de acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acţiune = 1 acţiune cu 

valoare nominală de 5,00 lei/acţiune; 

(ii) Aprobarea majorării capitalului social cu 3,60 lei, de la 218.428.666,40 lei la 218.428.670 

lei, din surse proprii de finanţare constituite din profitul anilor precedenţi în vederea emiterii de către 

S.I.F. Transilvania S.A. a unui număr întreg de acţiuni cu valoarea nominală nouă. Alocarea acţiunii 

întregi rezultate din această majorare de capital social se va realiza prin Decizia Directoratului după 

finalizarea procedurii de consolidare a valorii nominale a acţiunilor.  

(iii) Aprobarea modificării art. 7 şi a alin. (4) al art. 9 din Actul constitutiv al S.I.F. 

Transilvania ca urmare a creşterii valorii nominale a acţiunilor concomitent cu reducerea numărului 

total de acţiuni, text care va avea următorul conţinut: 

“Art. 7 – Capitalul social subscris şi vărsat este de 218.428.670 lei şi este divizat în 

43.685.734 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 5,00 lei/acţiune. 

http://www.sitransilvania.ro/


 

Pagina 3 din 9  

Art. 9 alin. (4) - Valoarea nominală a unei acţiuni este de 5,00 lei. Acţiunile acordă 

acţionarilor drepturi egale, cu excepţia situaţiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita 

dreptul de vot în adunarea generală a acţionarilor. În cazul în care una sau mai multe acţiuni vor fi 

dobândite de mai multe persoane în cote părţi, societatea va recunoaşte un reprezentant unic pentru 

exercitarea drepturilor rezultate din deţinerea acelor acţiuni.”  

(iv) Aprobarea procedurii de consolidare a valorii nominale a acţiunii, cu acordarea dreptului 

tuturor acţionarilor de a opta pentru întregirea numărului de acţiuni până la completarea unei acţiuni 

consolidate, prin aport în numerar sau pentru restituirea de aport la capitalul social, pentru acţionarii 

cărora nu li s-a putut acorda o acţiune consolidată, în termenul şi condiţiile de exercitare, cu 

următoarele caracteristici: 

a) în vederea determinării valorii de aport sau a valorii de restituire a aportului la capitalul 

social al S.I.F. Transilvania S.A., preţul unei acţiuni neconsolidate este de 0,25 lei/ acţiune, 

determinat prin raportare la media pe ultimele 12 luni a preţului de tranzacţionare a acţiunilor SIF3 

pe BVB; 

b) aportul în numerar, reprezintând suma care va fi depusă de către un acţionar S.I.F. 

Transilvania S.A. care îşi exercită opţiunea de aport în numerar se determină astfel: valoarea de aport 

(lei) = [50 acţiuni ce intră în procesul de consolidare - numărul acţiunilor ce nu poate fi consolidat 

(mai mic de 50)] înmulţit cu 0,25 lei; 

c) restituirea de aport, reprezentând suma ce urmează a fi restituită unui acţionar S.I.F. 

Transilvania S.A. care nu îşi exercită opţiunea de completare a aportului în mod expres sau tacit, 

conform Prospectului, se va determina astfel: valoarea de restituire (lei) = numărul acţiunilor ce nu 

poate fi consolidat (mai mic de 50) înmulţit cu 0,25 lei; 

d) operaţiunile de aport în numerar sau de restituire de aport se derulează în baza unui 

prospect aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Perioada de exercitare a opţiunilor 

de aport în numerar sau de restituire de aport este de 30 de zile, începutul perioadei de derulare 

urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operaţiunii de consolidare aprobat de 

A.S.F.; 

e) suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capital social se face de către societate. 

f) Aprobarea datei de 15.06.2018 ca „prima dată de înregistrare” („ex-date” 14.06.2018) 

pentru identificarea a acţionarilor care au dreptul să-şi exercite opţiunile de aport în numerar sau de 

restituire aport; 

(v) Aprobarea împuternicirii Directoratului pentru implementarea procedurii de consolidare a 

valorii nominale. 

4. Aprobarea completării şi modificării actului constitutiv al societăţii, în considerarea 

autorizării funcţionării S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A. şi conform Deciziei 

Directoratului, astfel: 

(i) Alin. (1) şi (2) ale art. 2 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

Art. 2 – (1) S.I.F. TRANSILVANIA este persoană juridică română organizată sub formă de 

societate pe acţiuni (S.A.). Funcţionează în această formă de organizare începând cu data de 1 

noiembrie 1996, ca urmare a reorganizării prin transformare fără lichidare a fostului Fond al 

Proprietăţii Private III TRANSILVANIA, în virtutea prevederilor din Legea nr. 133/1996. Societatea 

a fost asimilată altor organisme de plasament colectiv, respectiv societăţilor de investiţii de tip închis 

şi face parte din categoria “Altor organisme de plasament colectiv”, abreviat A.O.P.C. În temeiul 

Legii nr. 74/2015 S.I.F. TRANSILVANIA este autorizată să funcţioneze în calitate de Administrator 

de Fonduri de Investiţii Alternative (A.F.I.A.).  

(2) Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române, 

privitor la A.F.I.A. conform legii şi Actului constitutiv. 
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(ii) art. 7 se modifică şi va avea următorul conţinut, în cazul în care A.G.E.A. va aproba 

consolidarea valorii nominale a acţiunilor, conform pct. 3 al ordinii de zi: 

Art. 7 – Capitalul social subscris şi vărsat este de 218.428.670 lei şi este divizat în 

43.685.734 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 5,00 lei/acţiune. 

(iii) alin. (2) al art. 8 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 (2) Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale 

extraordinare a acţionarilor, conform legii. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în 

competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. şi numai pentru o durată 

maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de 

maximum 1 an.  

(iv) alin. (3), (4) ale art. 9 – sub reserva aprobării consolidării valorii acţiunilor conform 

punctului 3 al ordinii de zi a şedinţei A.G.E.A. - şi alin. (10) al art. 9 se modifică şi vor avea 

următorul conţinut: 

(3) Orice schimbare va interveni în situaţia juridică a acţionarilor societăţii, din diverse 

cauze, va fi comunicată de către persoana interesată societăţii de registru independent, cu care S.I.F. 

TRANSILVANIA are încheiat contract de registru. Nu vor fi opozabile S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 

nici una dintre schimbările intervenite în situatia acţionarilor care nu sunt comunicate şi înregistrate 

în registrul acţionarilor ţinut de societatea desemnată prin contract. 

 (4) Valoarea nominală a unei acţiuni este de 5,00 lei. Acţiunile acordă acţionarilor drepturi 

egale, cu excepţia situaţiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în 

adunarea generală a acţionarilor. În cazul în care una sau mai multe acţiuni vor fi dobândite de mai 

multe persoane în cote părţi, societatea va recunoaşte un reprezentant unic pentru exercitarea 

drepturilor rezultate din deţinerea acelor acţiuni. 

… 

(10) Adunarea generală a acţionarilor va putea mandata Directoratul să răscumpere 

acţiunile societăţii la preţuri stabilite de Directorat, în conformitate cu reglementările A.S.F. și cu 

evoluția pieței acțiunilor acestui emitent. 

(v) alin. (3) şi (4) ale art. 10 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

 (3) Fiecare acţionar are dreptul la dividende proporţional cu cota sa de participare la 

capitalul social. Fixarea dividendelor şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor se vor 

decide prin hotărâre a adunării generale. S.I.F. TRANSILVANIA în calitate de societate plătitoare a 

dividendelor deduce, din sumele de plătit cu titlu de dividende, cheltuielile justificate de efectuarea 

plăţii. Plata dividendelor şi a oricăror sume cuvenite derivate din calitatea de acţionar se va realiza 

prin intermediul depozitarului central şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi 

registru, conform legii. 

 (4) Dreptul la dividende şi alte drepturi derivate din calitatea de actionar, vor putea fi 

exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acţionarilor la data stabilită prin hotărârea 

adunării generale a acţionarilor ca fiind “dată de înregistrare”, conform dispoziţiilor legale. 

(vi) art. 13 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art. 13 - Sunt contrare legii şi prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al 

societăţii, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziţei deţinute de 

acţionari sau a calităţii de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al 

societăţii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea 

drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare emise de către societate 

deţinute de către aceştia precum şi prejudicierea acestora. Acţionarii sunt obligaţi să îşi exercite 

drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii pe acţiuni, în caz 

contrar, fiind răspunzători pentru daune.  
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(vii) alin. (2), (4), (5), (7), (8) şi (9) al art. 14 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

(2) Fiecare acţionar este îndreptăţit să participe şi să voteze la oricare dintre adunările 

generale ale acţionarilor societăţii, personal, prin reprezentare, ori să-şi exprime votul prin 

corespondenţă conform legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot direct în 

cadrul adunării, prin reprezentare, corespondenţă de aşa manieră încât să asigure posibilitatea 

exercitării dreptului de vot. 

... 

(4) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. Cvorumul necesar în 

vederea organizării şi desfăşurării adunărilor generale ale acţionarilor şi majoritatea necesară 

adoptării hotărârilor, sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Lucrările adunărilor 

generale ale acţionarilor se pot desfăşura, la propunerea Directoratului, înscrisă în convocatorul 

şedinţei, şi la alte adrese decât cea a sediului social. 

(5) Atribuţiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare şi extraordinare sunt 

cele prevăzute de lege.  

... 

(7) În vederea asigurării posibilităţii efective şi reale a tuturor acţionarilor de a lua 

cunoştinţă de conţinutul documentelor şi propunerilor pentru fiecare adunare generală a 

acţionarilor, Directoratul societăţii va lua toate măsurile necesare facilitării acestor drepturi, 

conform legii. 

 (8) Convocarea adunării generale a acţionarilor se realizează prin publicarea 

convocatorului conform legii. Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a fiecărei 

adunări generale vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, prin grija Directoratului, la sediul social şi 

postarea acestora pe site-ul societăţii. Convocarea adunării generale a acţionarilor va fi comunicată 

A.S.F. şi Operatorului de piaţă unde sunt tranzacţionate acţiunile societăţii. 

(9) În anunţurile prin care se aduce la cunoştinţă convocarea adunării generale a 

acţionarilor societăţii se va indica, de către Directorat, data de referinţă, în raport cu care vor fi 

îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii. De asemenea, se va stabili data până la care 

acţionarii îşi pot trimite voturile lor prin reprezentare sau corespondenţă, precum şi toate 

informaţiile minimale stabilite de lege. 

(viii) art. 16 se modifică şi va avea următorul cpnţinut: 

Art. 16 – (1) Drepturile şi obligaţiile membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale societăţii 

referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condiţiile şi în limitele legii printr-un contract de 

administraţie care va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Preşedintele Directoratului. 

(2) Remuneraţia lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileşte la nivelul a 

cinci salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, şapte salarii medii brute 

pe societate pentru vicepreşedinte consiliului şi nouă salarii medii brute pe societate pentru 

preşedintele consiliului. Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac 

parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileşte la nivelul a 10% din 

remuneraţia lunară a acestuia, indiferent din câte comitete face parte.  

(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere trebuie să accepte în mod expres 

exercitarea mandatului încredinţat, printr-o declaraţie expresă sau prin semnarea contractului de 

administraţie şi să încheie o asigurare pentru răspundere civilă  profesională, în limita 

echivalentului în lei a 300.000 Euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate. 

(ix) alin. (2), (3), (4), (5), (6), (8) şi (9)  ale art. 17 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

(2) Convocarea, în vederea întrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisă membrilor 

cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen şi modalitatea de lucru a consiliului vor fi 

stabilite prin Regulamentul de funcţionare al Consiliului de Supraveghere, aprobat de către consiliu.  
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(3) Membrii Consiliului de supraveghere îşi vor exercita mandatul personal, cu loialitate şi în 

interesul societăţii. Prin excepţie, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la 

şedinţele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai 

pentru o anumită şedinţă a consiliului de supraveghere, depusă la sediul societăţii cu 48 ore înaintea 

şedintei pentru care a fost emisă. 

(4) Şedintele consiliului de supraveghere se vor desfăşura la sediul societăţii sau în oricare 

alt loc indicat în convocator şi vor fi prezidate şi conduse de către preşedinte, ori, în caz de 

împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către vicepreşedinte sau un alt membru al consiliului 

desemnat de preşedinte sau vicepreşedinte. Cu ocazia fiecărei şedinţe a consiliului se va redacta un 

proces-verbal de şedinţă, în cadrul căruia se vor consemna ordinea de zi, dezbaterile în rezumat, 

luările de cuvânt, dacă aceasta se solicită expres, justificarea abţinerii de la deliberări şi motivarea 

votului împotrivă şi va fi semnat de către preşedinte şi cel puţin un membru al consiliului şi de către 

secretarul de şedinţă. 

(5) Hotărârile consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezenţa 

majorităţii simple a membrilor în exercitiul funcţiei, cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau 

reprezentaţi. În caz de paritate, este hotărâtor votul preşedintelui.  

(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc şi prin intermediul 

mijloacelor de comunicare la distanţă, în sistem teleconferinţă, dacă urgenţa şi specificul ordinii de 

zi impune această organizare a şedinţei. Conţinutul procesului-verbal întocmit după o astfel de 

şedinţă va fi confirmat în scris de către toţi membrii Consiliului de supraveghere care au participat 

la şedinţă.  

... 

(8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puţin doi 

membri, conform hotărârii consiliului, care sunt însărcinate, la cererea consiliului, cu desfăşurarea 

de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit şi 

comitetul de remunerare este obligatorie. 

(9) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul să li se deconteze, de către societate, 

toate cheltuielile determinate de deplasarea şi participarea la oricare dintre şedinţele consiliului de 

supraveghere, precum şi pentru orice activitate legată de supraveghere şi activitatea directoratului 

sau pregătirea profesională impusă de reglementările în vigoare pentru această funcţie. 

(x) Alin. (2) al art. 18 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

(2) În caz de vacanţă a unui post de membru în consiliul de supraveghere, consiliul poate 

proceda la numirea unui membru provizoriu, până la întrunirea următoarei adunări generale 

ordinare a acţionarilor. 

(xi) Alin. (2), (4), (7), (11) şi (13) ale art. 19 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

(2) Membrii Directoratului, precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia, trebuie să 

îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) al art. 15 din prezentul Act Constitutiv, să aibă o 

experienţă de minimum cinci ani în domeniul administrării de investiţii sau în domeniul pieţei de 

capital şi să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 350.000 

euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.  

… 

(4) În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către Preşedintele Directoratului sau 

un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens şi este angajată prin două semnături. Cerinţa 

existenţei a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru societate se consideră îndeplinită 

dacă printr-o decizie de delegare, membrii Directoratului, acţionând împreună, au acordat în mod 

expres unei singure persoane, ce acţionează în mod individual, capacitatea de a reprezenta 

Societatea în privinţa unei anumite activităţi. 

...  
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(7) Limitele remuneraţiei lunare a preşedintelui directoratului se stabilesc între opt şi 

paisprezece salarii medii brute pe societate, pentru vicepreşedintele directoratului între şase şi 

doisprezece salarii medii brute pe societate, iar membrii directoratului limitele remuneraţiei lunare 

se stabilesc între cinci şi zece salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt 

stabilite de Consiliul de Supraveghere.  

... 

(11) Convocarea, în vederea întrunirii directoratului, va fi transmisă membrilor cu suficient 

timp înainte de data întrunirii. Acest termen şi modalitatea de lucru a directoratului vor fi stabilite 

prin Regulamentul de funcţionare al Directoratului. Cu ocazia fiecărei şedinţe a directoratului se va 

redacta un proces-verbal de şedinţă, în cadrul căruia se vor consemna ordinea de zi, dezbaterile în 

rezumat, luările de cuvânt, dacă aceasta se solicită expres, justificarea abţinerii de la deliberări şi 

motivarea votului împotrivă şi va fi semnat de către preşedinte şi cel puţin un membru al 

directoratului şi de către secretarul de şedinţă. 

... 

(13) Cel puţin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenţi pentru ca 

deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului sunt valabile dacă vor fi luate în prezenţa majorităţii 

simple a membrilor în exercitiul funcţiei, cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În 

cazul unei egalităţi de voturi, preşedintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al Preşedintelui 

va avea votul decisiv. 

(xii) Alin. (5) al art. 22 se abrogă. 

(xiii) alin. (6) al art. 22 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

(6) Societatea va lua măsuri de respectare a cerinţelor de raportare stabilite prin 

reglementările Ministerului Finanţelor Publice, ale A.S.F. şi ale pieţei reglementate pe care se 

tranzacţionează acţiunile societăţii. 

(xiv) Alin. (4) al art. 25 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalul societăţii în cadrul 

politicii şi programului de remunerare AFIA au dreptul să participe la repartizarea profitului net 

aferent fiecărui exerciţiu financiar, în limita unei cote procentuale, precizată în notele explicative la 

situaţiile financiare anuale supuse aprobării adunării generale a acţionarilor şi să le fie distribuite 

propriile acţiuni ale societăţii aflate în proprietatea acesteia, în cadrul unui algoritm aprobat, după 

caz, de către adunarea generală sau de Directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere. 

(xv) Art. 27 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art. 27 - Incapacităţile şi incompatibilităţile la care sunt supuse persoanele fizice din 

conducerea deliberativă şi executivă a societăţii sunt cele reglementate de dispoziţiile exprese din 

legislaţia în vigoare. 

(xvi) Alin. (3) al art. 28 se modifică şi va avea următorul conţinut:  

(3) Calculul valorii activului net al societăţii şi frecvenţa calculului acestuia se va efectua în 

condiţiile legii, a reglementărilor A.S.F. date în aplicarea legii şi a procedurilor interne aplicabile, 

cu obligaţia de a se asigura că activele nete ale societăţii sunt corect calculate. 

(xvii) Alin. (4) al art. 28 se abrogă.  

(xviii) Art. 33 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art. 33 - Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare, privind 

înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor pe acțiuni, în general, și în special, a celor de tip AFIA şi 

implicit se va considera modificat de drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, 

care modifică clauzele conţinute de prezentul Act Constitutiv. În cazul în care, ulterior adoptării 

prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate şi adoptate noi acte normative, aplicabile în materie, ale 
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căror norme au caracter imperativ, prevederile conţinute de prezentul act se vor considera 

modificate în mod corespunzător. 

5. Aprobarea datei de 17.08.2018 ca „a doua dată de înregistrare” („ex-date” 16.08.2018), în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, inclusiv acţionarilor care şi-au exercitat opţiunile de aport în 

numerar sau restituire de aport, pe baza cărora se determină rezultatul operaţiunii de consolidare 

6. Aprobarea datei de 20.08.2018 ca „data plăţii”, conform dispoziţiilor art. 1293 din 

Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 – dată la care are loc înregistrarea în conturile deţinătorilor a 

instrumentelor financiare cu noile caracteristici şi plata sumelor de bani reprezentând restituirea de 

aport, corespunzător opţiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului; 

7. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Preşedinte Executiv/Director General, pentru 

semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, redactarea şi semnarea actului 

constitutiv actualizat, dând textelor o nouă numerotare şi efectuarea formalităţilor de  publicitate şi 

înregistrare a acesteia. 

 

(i) Adunarea generală ordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi completată şi 

revizuită: 

1. Alegerea secretariatului de şedinţă, conform art. 129 din Legea nr. 31/1990, format din trei 

membri, respectiv Gavril Ola, Mihaela Susan şi Simona Modval cu datele de identificare disponibile 

la sediul societăţii, domnul Gavril Ola urmând să fie ales secretarul şedinţei care va întocmi Procesul-

verbal al adunării; 

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul şedinţei A.G.O.A., compusă 

din cinci membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Dumitru Buţan şi Dan 

Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii;  

3. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi 

situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru 

exerciţiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de 

Supraveghere şi de Auditorul financiar (statutar);  

4. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 

2017 şi fixarea dividendului brut pe acţiune în sumă de 0,01 lei/acţiune, pentru acţiunile cu o valoare 

nominală de 0,10 lei/acţiune. În cazul aprobării de către A.G.E.A. convocată pentru data de 27/28 

aprilie 2018 a consolidării valorii nominale a acţiunilor şi a finalizării procedurii de consolidare a 

valorii nominale, valoarea dividendului brut va fi de 0,50 lei/acţiune, pentru acţiunile cu valoarea 

nominală de 5,00 lei. Aprobarea înregistrării sumei cuvenită cu titlu de dividende pentru propriile 

acţiuni deţinute de S.I.F. Transilvania la data de înregistrare, 05.10.2018 (ex date 04.10.2018), în 

contul surse proprii de finanţare constituite din profitul anilor precedenţi; 

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de 

Supraveghere pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2017; 

6. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului investiţional 

pentru anul 2018; 

7. Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere al societăţii pentru un mandat egal 

cu mandatul actualului consiliu de supraveghere, cuprins între 27.04.2018-27.04.2021; 

8. Aprobarea revocării domnului Constantin Frăţilă din funcţia de membru al Consiliului de 

Supraveghere; 

9. Aprobarea revocării domnului Crinel Valer Andănuţ din funcţia de membru al Consiliului 

de Supraveghere; 

10. Aprobarea pornirii acţiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală – Preşedinte 

Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A. Mandatarea Preşedintelui sau a 
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Vicepreşedintelui Consiliului de Supraveghere ca persoană împuternicită să exercite acţiunea în 

justiţie; 

11. Aprobarea datei de 05.10.2018 ca dată de înregistrare (ex date 04.10.2018), în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârilor adoptate şi aprobarea datei de 26.10.2018 ca data plăţii, conform dispoziţiilor art. 

1292 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 

12. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Preşedinte Executiv/Director General, pentru 

semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi efectuarea formalităţilor de  

publicitate şi înregistrare a acesteia. 

 

Completarea şi revizuirea ordinii de zi a adunărilor generale s-a realizat astfel: 

(i) pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor:  

- litera f) din cadrul alin. (iv) al punctului 3 al ordinii de zi şi  

- punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi s-au realizat la iniţiativa Directoratului. 

(ii) pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor: 

- punctele 4, 8 şi 9 s-au realizat la iniţiativa Directoratului, iar 

- punctele 2 şi 10 s-au realizat la solicitatea grupului de acţionari ce deţin 5,000234% din 

capitalul social, respectiv: Andănuţ Crinel-Valer – 4.132 acţiuni, reprezentând 0,000189% din 

capital, Alexe Antigona – 1.032 acţiuni, reprezentând 0,000047% din capital, Cociu (Frăţilă) Maria 

Alexandra – 22.219.800 acţiuni, reprezentând 1,017256% din capital, Frăţilă Irina Elena – 

22.000.000 acţiuni, reprezentând 1,007193% din capital, Societatea Alexa Business & Investments 

S.R.L. – 54.900.000 acţiuni, reprezentând 2,513406% din capital şi  Frăţilă Mihaela – 10.094.533 

acţiuni, reprezentând 0,462143% din capital. 

Ordinea de zi completată și revizuită a celor două adunări generale, modelul de împuterniciri 

speciale, formularele de buletine de vot prin corespondenţă şi proiectele hotărârilor A.G.O.A. şi 

A.G.E.A. vor fi disponibile începând cu data de 30 martie 2018 pe site-ul societăţii 

www.siftransilvania.ro, la secţiunile „A.G.O.A. – Aprilie 2018” şi „A.G.E.A. – Aprilie 2018”, cât şi 

la sediul societăţii. 

Justificarea completării ordinilor de zi vor fi disponibile pe site-ul societăţii şi vor fi 

disponibile pe site-ul societăţii şi vot fi publicate în ziarul Bursa. 

Celelalte aspecte privind organizarea şi desfăşurarea A.G.O.A. şi A.G.E.A. cuprinse în 

convocatorul iniţial rămân neschimbate. 

Raport Curent – completare AGA-27.04.2018.doc 

 

Preşedintele Directoratului, 

dr. ec. Mihai FERCALĂ 

 

 

 

Vicepreşedinte al Directoratului, 

dr. ec. Iulian STAN 

 

 

 
Membru al Directoratului, 

ec. Ştefan SZITAS 


