
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 8313/01.08.2018 

Către: Bursa de Valori Bucureşti 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară  

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

Data raportului: 01.08.2018 

 

 
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: Imposibilitatea obiectivă de a implementa Hotărârea A.G.E.A. nr. 

1/27.04.2018 prin care s-a aprobat consolidarea valorii nominale a acţiunilor 

1. În completarea Rapoartelor curente nr. 4612/03.05.2018, 6220/14.06.2018 și 6411/18.06.2018, S.I.F. 

Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor informaţii referitoare la stadiul litigiilor privind 

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania nr. 1/27.04.2018 prin care s-a 

aprobat consolidarea valorii nominale a actiunilor, respectiv: 

a) Cererea de intervenţie împotriva cererii S.I.F. Transilvania de depunere - menționare acte și 

publicare în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a a Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/27.04.2018 

(Dosar nr. 1543/62/2018 – Tribunalul Braşov):  

Prin Hotărârea nr. 456/27.06.2018, Tribunalul Braşov a respins cererea de intervenţie formulată de  

d-na Maria Pavel împotriva cererii formulate de S.I.F. Transilvania la Oficiul Registrului Comerţului de 

pe lângă Tribunalul Braşov, de depunere - menţionare acte şi publicare în Monitorul Oficial al României 

- Partea a IV-a a Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/27.04.2018.  

Totodată, instanţa a admis cererea S.I.F. Transilvania de depunere - menţionare acte şi, pe cale de 

consecinţă, a dispus menţionarea depunerii în Registrul Comerţului a Hotărârii A.G.E.A. nr. 

1/27.04.2018. 

Până în acest moment, hotărârea nu a fost motivată şi comunicată. 

b) Cererea de suspendare a efectelor Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/27.04.2018 (Dosar nr. 1958/62/2018 – 

Tribunalul Braşov):  

Instanța a acordat termen de judecată pentru data de 10.09.2018, faţă de lipsa de procedură cu 

reclamanta Maria Pavel şi pentru a se comunica acesteia un exemplar al concluziilor scrise şi al 

înscrisurilor anexe. 
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c) Cererea de anulare a Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/27.04.2018 (Dosar nr. 1951/62/2018 – Tribunalul 

Braşov) :  

Cererea este în faza administrativă necontencioasă şi nu a primit încă primul termen de judecată. 

2. Ca efect al situaţiei prezentate la punctul 1, se constată imposibilitatea completării documentaţiei stabilite 

legal pentru supunerea spre aprobarea A.S.F. a „Prospectului întocmit în vederea consolidării valorii 

nominale a acţiunilor emise de S.I.F. Transilvania S.A.” cu dovada publicării Hotărârii A.G.E.A. în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi cu declaraţia Directoratului referitoare la necontestarea 

Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/27.04.2018, într-un termen care să permită respectarea celei de-a doua date de 

înregistrare stabilită de A.G.E.A. din 27.04.2018 (17.08.2018). 

3. Pe cale de consecinţă, se constată că,  în mod obiectiv, operaţiunea de consolidare a valorii nominale 

a acţiunilor S.I.F. Transilvania nu se poate finaliza cu respectarea termenelor aprobate de acţionari 

prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/27.04.2018. 

Precizăm faptul că, până în prezent, societatea noastră a întreprins toate demersurile posibile în vederea 

implementării hotărârii A.G.E.A. sus-menționate, respectiv a fost încheiat contractul cu intermediarul 

operațiunii de consolidare, a fost elaborat proiectul prospectului pentru consolidare şi a fost convenită 

colaborarea cu agentul de plată.  

 

Mihai Fercală 

Președinte Executiv/Director General 

 

 

 

 

Iulian Stan 

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct, 

 

 

 

 

 

Marcus Valeriu Marin 

Ofițer de Conformitate 

 


