
                                        

 

Nr.  7479/ 27.11.2020 

 

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: 27.11.2020 

 
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:  Litigii pe rolul instanțelor judecătorești 

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

informațiilor existente pe portalul instanțelor de judecată, prin Decizia nr. 6347/2020 din 

26.11.2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 1889/2/2020, instanţa 

a respins recursul formulat de reclamanţii Mihai Fercală şi Ştefan Szitas, împotriva sentinţei 

civile nr. 299 din 20 mai 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, ca nefondat.  
  

      Hotărârea este definitivă.  
 

      Precizăm că obiectul acestui dosar l-a constituit cererea de suspendare a executării Deciziei 

A.S.F. nr. 525/22.04.2020, prin care s-a respins cererea de autorizare a dlor Mihai Fercală, 

Iulian Stan şi Ştefan Szitas în funcţia de membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania şi a 

Deciziei A.S.F. nr. 526/22.04.2020, prin care au fost suspendate de la tranzacționare acțiunile 

emise de S.I.F. Transilvania până pe data de 24.04.2020 inclusiv iar, Consiliul de Supraveghere 

al S.I.F. Transilvania avea obligația de a asigura întocmirea și publicarea, de îndată dar nu mai 

târziu de 24.04.2020, a unui raport în vederea informării corespunzătoare a 

investitorilor/acționarilor cu privire la modificările intervenite în conducerea emitentului ca 

urmare a respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare a dlor Mihai Fercală, Iulian Stan şi 

Ştefan Szitas în funcția de membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania, precum și cu privire la 

situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare. 
 

Marius-Adrian Moldovan 

Președinte Executiv/Director General 

 

 

 

Radu-Claudiu Roșca                                                                        Ofițer de conformitate 

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct                     Loredana-Floriana Baston 


