
                                        

 

 

Nr. 5296 / 14.08.2020 

Către: Bursa de Valori București 

           Autoritatea de Supraveghere Financiară 

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

RAPORT CURENT 

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

Data raportului: 14.08.2020 

 
S.I.F. Transilvania S.A. 

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057 

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216 

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 

Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3) 

 

Eveniment important de raportat: Hotararea din 14.08.2020 a Consiliului de 

Supraveghere 

In completarea Raportului curent nr. 05/04.05.2020 emis de Consiliul de Supraveghere si a 

Hotararii CS nr. 5 din 02.05.2020, anexata raportului curent mentionat, S.I.F. Transilvania aduce la 

cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, in sedinta Consiliului de Supraveghere din data de 

14.08.2020, s-a hotarat revocarea art.3 al Hotararii CS nr.5 din 02.05.2020. 

Precizam ca prin art. 3 al Hotararii CS nr.5 din 02.05.2020 „CS a luat act de vointa actionarilor 

societatii exprimata prin voturile cu care a fost adoptat art.13 al Hotararii AGOA nr.1 din 

28.04.2020 si in temeiul art.155 alin.6 din Legea 31, a constatat ca incepand cu data de 28.04.2020 

a incetat de drept mandatul de membru al Consiliului de supraveghere al dlui Carapiti Dumitru.” 

Mentionam ca Hotararea CS din 14.08.2020 de revocare a art.3 al Hotararii CS nr. 5 din 

02.05.2020 a fost adoptata ca urmare a corespondentei purtate intre Autoritatea de 

Supraveghere Financiara si S.I.F. Transilvania. În opinia A.S.F., comunicată societatii în cadrul 

corespondenţei referitoare la aprobarea unei acţiuni în răspundere împotriva unui membru al 

Consiliului de Supraveghere, trimiterea legiuitorului mentionata la art. 155 alin. (6) din Legea 

nr. 31/1990 catre art. 115 alin. (1) reprezinta o eroare materiala de redactare, intentia 

legiuitorului vizand in fapt majoritatea calificata prevazuta de teza secunda a alineatului 

subsecvent, respectiv alin. (2) al art. 115. 

In concluzie, ca urmare a Hotararii CS din 14.08.2020, dl. Carapiti Dumitru isi exercita 

mandatul de membru in Consiliul de Supraveghere al SIF  Transilvania S.A. 
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Președinte Executiv/Director General 
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