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Către: Bursa de Valori Bucureşti 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară  
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RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006  

Data raportului: 03.04.2018 
 

 
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 

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92 

Cod LEI: 254900E2IL36VM93H128 

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: Remitere la ASF a Raportului de inspecţie fiscală 

efectuat la Societatea COMCM S.A. Constanţa  

 

 S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor faptul că a depus la A.S.F. în data 

de 02.04.2018 Raportul de inspecţie fiscală întocmit în data de 28 februarie 2017, în cadrul 

activităţii de inspecţie fiscală organizată de Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, 

constituită la nivelul Regiunii Galaţi, cu ocazia finalizării controlului inopinat efectuat la 

Societatea COMCM S.A. Constanţa. 

 

Prin acest raport, alături de alte aspecte constatate, au fost confirmate  sesizările făcute 

de societatea noastră la A.S.F., începând cu anul 2014, referitoare la: 

(i) acţiunea concertată a „grupului Frăţilă” în ceea ce priveşte emitentul S.I.F. 

Transilvania S.A. formulată în condiţiile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 şi a Instrucţiunii 

CNVM nr. 6/2012. 

 

(ii) necesitatea obligării ”grupului Frăţilă”, în condiţiile art. 203 din Legea nr. 

297/2004 (la data prezentei sunt aplicabile dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 24/2017), la 

derularea unei oferte publice de preluare obligatorii, în condiţiile în care am demonstrat că 

persoanele din acest grup deţin în mod concentrat peste 33% din capitalul acestei societăţi. 

 

(iii) abuzurile săvârşite de „grupul Frăţilă”, care au condus la preluarea ostilă a 

Societăţii COMCM S.A., cu consecinţe în principal la prejudicierea acestei societăţi şi 

implicit a intereselor societăţii noastre în calitate de acţionar majoritar, prin împiedicarea 

accesului la actul managerial al filialei, prin reprezentanţi numiţi în cadrul adunărilor 
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generale, precum şi la deteriorarea situaţiei financiare a acestei societăţi – filială, societate ce 

se apropie în mod vertiginos de starea de incapacitate de plată. 

 

Precizăm că, potrivit Raportului de inspecţie fiscală invocat, s-a stabilit în sarcina 

Societăţii COMCM S.A. o datorie de peste 5,7 milioane de lei, reprezentând impozite şi taxe 

stabilite suplimentar de organul de control pentru anii fiscali 2011 – 2013 şi accesorii 

calculate până în luna februarie 2017.  

  

  
Mihai Fercală                                          

Preşedinte Executiv / Director General                     

          

   

 

 

Ştefan Szitas 

Membru al Directoratului /Director 

 

 

 

Ofițer de conformitate 

Marcus Valeriu Marin 
 
 


