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Eveniment important de raportat: Litigiu  

 

S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, în 

conformitate cu informaţiile disponibile pe portalul instanţelor de judecată, prin Sentinţa nr. 

239/2020 din 17.07.2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 5964/2/2018, 

instanţa a luat act de renunţarea reclamantei SIF Transilvania la judecata acţiunii.  

Hotărârea este dată cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 

Obiectul prezentului dosar l-a constituit cererea societăţii noastre, în contradictoriu cu 

pârâta ASF, prin care am solicitat instanţei: 

-  să dispună anularea Deciziei ASF nr. 652/24.05.2018 privind soluţionarea plângerii 

prealabile formulată de subscrisa împotriva Deciziei ASF nr. 516/22.04.2018; 

 

- să admită pe fond plângerea administrativă prealabilă formulată împotriva Deciziei 

ASF nr. 516/22.04.2018 prin care autoritatea a luat act că „Grupului Frăţilă” nu-i mai sunt 

incidente prevederile art. 286
1 

din Legea nr. 297/2004; 

 

- cenzurarea refuzului nejustificat de soluţionare a cererii de concertare a societăţii 

noastre, în ceea ce priveşte deţinerile „Grupului Banca Transilvania – SIF Moldova” şi 

admiterea pe fond a cererii SIF Transilvania de concertare a „Grupului Banca Transilvania – 

SIF Moldova”; 



 

 2 

- obligarea ASF să emită o decizie de constatare a acţiunii concertate faţă de societatea 

noastră de către două grupuri de acţionari respectiv „Grupul Frăţilă” şi „Grupului Banca 

Transilvania – SIF Moldova”. 

 

Marius - Adrian Moldovan 

Președinte Executiv/Director General 
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