
 

 

 
Nr. 2766 / 10.04.2020 

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: 10.04.2020 

 
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: 216.244.379,70 RON 
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3) 
 
Eveniment important de raportat: Litigii pe rolul instanțelor judecătorești 
 

(i) S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că a fost 
notificată de către Societatea civilă de avocați “Suciu, Popa și Asociații” cu privire la 
înregistrarea la Tribunalul Brașov cu nr. 1099/62/2020 din 09.04.2020 de către dnii Szabo 
Ștefan, Carapiti Dumitru și Luțac Gheorghe în contradictoriu cu dnii Constantin Frățilă, Crinel-
Valer Andanuț, Nicolae Petria si Marius-Adrian Moldovan, a unei cereri de chemare în judecată 
având ca obiect “Constatarea nulității înscrisurilor întocmite de pârâți sub denumirile „Hotărârea 
nr. 1 din 4 Aprilie 2020 a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania SA Brașov” și 
„Proces – verbal încheiat astăzi, 04.04.2020 cu ocazia ședinței Consiliului de Supraveghere al 
S.I.F. Transilvania”. 

Acceași societate civilă de avocați a notificat societatea cu privire la înregistrarea la 
Tribunalul Brașov cu nr. 1098/62/2020 din 09.04.2020 de către dnii Mihai Fercală, Iulian Stan și 
Ștefan Szitas, în calitate de acționari ai S.I.F. Transilvania, în contradictoriu cu dnii Constantin 
Frățilă, Crinel-Valer Andanuț, Nicolae Petria si Marius-Adrian Moldovan a unei cereri de 
chemare în judecată având ca obiect “Constatarea nulității înscrisurilor întocmite de pârâți sub 
denumirile „Hotărârea nr. 1 din 4 Aprilie 2020 a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. 
Transilvania SA Brașov” și „Proces – verbal încheiat astăzi, 04.04.2020 cu ocazia ședinței 
Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania”. 
       Societatea civilă de avocați a mai informat asupra faptului ca astăzi, 10.04.2020, va depune 
la Tribunalul Brasov cereri de emitere de ordonanțe președințiale în dosarele mai sus-menționate, 
solicitând instanței suspendarea provizorie a efectelor înscrisurilor întocmite de pârâți la care am 
făcut referire mai sus. 
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    Din înscrisurile întocmite de pârâți reiese că aceștia ar fi aprobat un nou Directorat și că 
urmează să înainteze către A.S.F. documentele necesare aprobării conform Regulamentului 
A.S.F. nr.1/2019, a celor trei persoane numite în calitate de membri ai Directoratului. 
 

(ii) În completarea rapoartelor curente cu nr. 2490/25.03.2020 și 2605/02.04.2020, arătăm că 
S.I.F. Transilvania a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 301/01.04.2020 pronunțată de 
Tribunalul Brașov în Dosarul nr. 1003/62/2020, prin care a fost respinsă cererea de suspendare a 
dreptului d-lui  Constantin  Frățilă  de  a  participa  și  vota  în  cadrul  ședințelor Consiliului  de  
Supraveghere. 
 
 
Preşedintele Directoratului, 
dr. ec. Mihai FERCALĂ 
 
 
 
Vicepreşedinte al Directoratului, 
dr. ec. Iulian STAN 

 
Marcus Valeriu Marin 
Ofițer de Conformitate 


