
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1879/01.03.2019 

Către: Bursa de Valori Bucureşti 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară  

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

 

RAPORT CURENT 

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

Data raportului: 01.03.2019 

 

 
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 

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: Litigiu pe rolul Curții de Apel Brașov 

În completarea Rapoartelor curente nr. 4730/13.06.2017, 7457/16.07.2018 și 7483/16.07.2018, S.I.F. 

Transilvania informează acţionarii şi investitorii că, în conformitate cu informaţiile disponibile pe portalul 

instanţelor de judecată, prin Decizia nr. 255/28.02.2019, pronunţată în Dosarul nr. 2208/62/2017, Curtea de 

Apel Braşov a respins apelul declarat de dl. Marius Adrian Moldovan împotriva Sentinței civile nr. 

471/C/13.07.2018 a Tribunalului Brașov. Totodată, Curtea de Apel a admis în parte apelul incident formulat 

de S.I.F. Transilvania împotriva aceleiași sentințe, pe care a schimbat-o în parte în sensul acordării S.I.F. 

Transilvania în integralitate a cheltuielilor de judecată. Hotărârea este definitivă. 

Reamintim că prin cererea de chemare în judecată formulată de dl. Marius Adrian Moldovan în 

contradictoriu cu S.I.F. Transilvania, care a făcut obiectul dosarului mai sus menționat, acesta a solicitat (i) 

să se constate nulitatea absolută parţială a Hotărârii din 11.01.2017 a Consiliului de Surpaveghere în ceea ce 

priveşte înlocuirea acestuia din funcţia de Vicepreşedinte al Directoratului în funcţia de membru al aceste 

structuri organizatorice; (ii) să se constate că revocarea acestuia din calitatea de membru al Directoratului 

prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere din 21.02.2017 a fost dispusă fără justă cauză şi (iii) să se 

dispună obligarea S.I.F. Transilvania la plata de daune interese.  

 

Mihai Fercală  

Preşedinte Executiv/Director General 

                                         

                    

  

 

Iulian Stan  

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct  

                                                                                         

Ofițer de conformitate 

Marcus Valeriu Marin 

 


