
 

 

 

 

 

 

 
Nr. 4385/26.04.2018 

Către: Bursa de Valori Bucureşti 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară  

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

 

RAPORT CURENT 

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

Data raportului: 26.04.2018 

 

 
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 

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 

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: Hotărâre a Curții de Apel București 

S.I.F. Transilvania informează că, prin Hotărârea din data de 25.04.2018, Curtea de Apel București a respins 

cererea societății noastre de suspendare provizorie a Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018 referitoare la ordinea 

de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28 aprilie 2018. 

Reamintim că S.I.F. Transilvania a depus la Curtea de Apel Bucureşti acţiunea în contencios administrativ, 

prin care a solicitat anularea în tot a Deciziilor A.S.F. nr. 438/2018 şi 475/2018. Soluţionarea acestora se va 

realiza în cadrul dosarului nr. 2945/2/2018. 

Menţionăm că Directoratul societății a fost în imposibilitate de a realiza cele dispuse de A.S.F. prin Decizia 

nr. 438/05.04.2018, din considerente de nelegalitate a acesteia (invocarea greşită de către A.S.F. a 

dispoziţiilor legale de completare a ordinii de zi propusă de Directorat). 

Punerea în aplicare a Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018 ar fi condus la încălcarea dispoziţiilor legale privind 

termenul limită de republicare a ordinii de zi completate - după data de referinţă - precum şi încălcarea 

dreptului de informare al acţionarilor înregistraţi la data de referinţă, cât şi a dreptului acestora de a-şi 

exercita dreptul de vot prin corespondenţă pe baza unei informări corecte şi complete. 

 

Preşedinte Executiv/Director General 

Mihai Fercală 

 

 

 

 

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct, 

Iulian Stan 

 


