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Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale 
Acționarilor din data de 4 decembrie 2020 

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru data de 4/5 
decembrie 2020, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 4 decembrie 2020, ora 10, în 
Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace și, în cadrul unui cvorum de 
45,77% din drepturile de vot, a adoptat următoarea hotărâre: 

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A.   
din 4 decembrie 2020 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania S.A., cu 
cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul – verbal nr. 1 din 04.12.2020, încheiat cu 
ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, 
republicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 4015/13.11.2020, în ziarul naţional 
Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 13.11.2020 şi pe website-ul societăţii la 
adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum 
şi voturile, în cadrul unui cvorum de 45,77% din drepturile de vot, exprimate direct şi prin 
corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 
2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art 1 - Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna. 
Simona Modval şi dna. Mihaela Susan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, 
însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul 
constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării 
generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă. 
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Prezentul articol a fost aprobat cu 851.370.210 voturi “pentru”, reprezentând 86,17% din totalul 
voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 851.370.210 voturi “pentru”, 131.829.477 
voturi “împotrivă”, 87.000 abţineri, 4.669.207 voturi anulate şi 218.665 voturi neexprimate. 

Art 2. Se respinge continutul dosarului de candidatură pentru funcţia de membru al Consiliului 
de Supraveghere al S.I.F. Transilvania. 

Pentru prezentul articol au fost înregistrate următoarele voturi: 249.274.281 voturi “pentru”, 
reprezentând 32,82%, 510.227.519 voturi “împotrivă”, 0 voturi anulate şi 228.434.759 abţineri. 

Art. 3 - Se aprobă alegerea Consiliului de Supraveghere al societăţii, format din 5 membri, 
pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data autorizării componenţei C.S. de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, format din domnii Prodan Paul-George, Abrudan Patriţiu, Nicoară Marius-
Petre, Frăţilă Constantin şi Momanu Radu. 

Rezultatul votului pentru acest articol este următorul: 

Candidat Total Voturi 
Exprimate 

Voturi 
“pentru” 

Voturi 
“împotrivă” 

Abţineri Voturi 
Anulate 

Voturi 
Neexprimate 

Andănuţ 
Crinel-Valer 

989.590.555 44.416.420 
4,49% 

744.572.858 
75,24% 

199.999.016 
20,21% 

602.261 
0,06% 

218.665 

Petria  
Nicolae 

989.590.555 124.628.816 
12,59% 

847.418.591 
85,63% 

17.543.148 
1,77% 

0 
0,00% 

218.665 

Mancaş  
Cătălin 

989.590.555 100.057.387 
10,11% 

759.775.125 
76,78% 

129.695.469 
13,11% 

62.574 
0,01% 

218.665 

Prodan  
Paul-George 

989.590.555 964.950.825 
97,51% 

3.140.747 
0,32% 

20.059.296 
2,03% 

1.439.687 
0,15% 

218.665 

Momanu 
Radu 

989.590.555 838.381.315 
84,72% 

48.844.364 
4,94% 

101.825.189 
10,29% 

539.687 
0,05% 

218.665 

Abrudan 
Patriţiu 

989.590.555 940.741.618 
95,06% 

39.663.850 
4,01% 

9.184.355 
0,93% 

732 
0,00% 

218.665 

Petrea 
Radu-Cătălin 

989.590.555 61.744.888 
6,24% 

631.372.890 
63,80% 

295.499.516 
29,86% 

973.261 
0,10% 

218.665 

Frăţilă 
Constantin 

989.590.555 856.380.059 
86,54% 

24.755.957 
2,50% 

107.752.278 
10,89% 

702.261 
0,07% 

218.665 

Nicoară 
Marius-Petre 

989.590.555 919.461.970 
92,91% 

43.876.287 
4,43% 

26.089.724 
2,64% 

162.574 
0,02% 

218.665 

Zahan 
Virgil-Adrian 

989.590.555 44.487.430 
4,50% 

858.972.683 
86,80% 

86.130.442 
8,70% 

0 
0,00% 

218.665 

Art. 4 - Se aprobă modelul contractului de administrare ce se va încheia între S.I.F. Transilvania 
şi membrii Consiliului de Supraveghere. 

Prezentul articol a fost aprobat cu 982.948.765 voturi “pentru”, reprezentând 99,52% din totalul 
voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 982.948.765 voturi “pentru”, 81.929 voturi 
“împotrivă”, 251.865 abţineri şi 4.654.000 voturi anulate. 

Art. 5 - Se constată încetarea mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere, în funcţie la 
data adunării generale, nealeşi de către adunarea generală, de la data autorizării de către A.S.F. a 
membrilor Consiliului de Supraveghere aleşi în cadrul acestei şedinţe a adunării generale a acţionarilor 
şi se aprobă acordarea pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere în funcţie la data şedinţei 
A.G.O.A. neales în cadrul noului Consiliu de Supraveghere a unei indemnizaţii egală cu valoarea 
indemnizaţiilor ce puteau fi încasate până la finalul mandatului, respectiv o indemnizaţie calculată 
pentru perioada cuprinsă între data autorizării de către A.S.F. a membrilor C.S. aleşi în cadrul acestei 
şedinţe şi data de 27.04.2021. 
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Prezentul articol a fost aprobat cu 503.049.694 voturi “pentru”, reprezentând 51,55% din totalul 
voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 503.049.694 voturi “pentru”, 472.800.947 
voturi “împotrivă”, 12.085.918 abţineri şi 0 voturi anulate. 

Art. 6 - Se aprobă Strategia de dezvoltare a societăţii pentru perioada 2020-2024. 

Prezentul articol a fost aprobat cu 679.170.191 voturi “pentru”, reprezentând 77,81% din totalul 
voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 679.170.191 voturi “pentru”, 193.694.262 
voturi “împotrivă”, 115.072.106 abţineri şi 0 voturi anulate. 

Art. 7 - Se aprobă Declaraţia de politică investiţională pentru perioada 2020-2024.  

Prezentul articol a fost aprobat cu 871.640.851 voturi “pentru”, reprezentând 99,58% din totalul 
voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 871.640.851 voturi “pentru”, 3.652.954 voturi 
“împotrivă”, 112.635.547 abţineri şi 7.207 voturi anulate. 

Art. 8 - Se aprobă de 18.12.2020 ca dată de înregistrare (ex date 17.12.2020), în conformitate 
cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor adoptate. 

Prezentul articol a fost aprobat cu 987.648.113 voturi “pentru”, reprezentând 99,99% din totalul 
voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 987.648.113 voturi “pentru”, 62.574 voturi 
“împotrivă”, 218.665 abţineri şi 7.207 voturi anulate. 

Art. 9 - Se aprobă împuternicirea d-lui Marius Adrian Moldovan, Preşedinte Executiv/Director 
General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, efectuarea 
formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia şi semnarea contractului de administrare cu 
membrii Consiliului de Supraveghere. 

Prezentul articol a fost aprobat cu 987.615.113 voturi “pentru”, reprezentând 99,99% din totalul 
voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 987.615.113 voturi “pentru”, 62.574 voturi 
“împotrivă”, 251.665 abţineri şi 7.207 voturi anulate. 

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru data de 4/5 
decembrie 2020, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 4 decembrie 2020, ora 13, în 
Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace și, în cadrul unui cvorum de 
45,34% din drepturile de vot, a adoptat următoarea hotărâre: 

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A.  
din 4 decembrie 2020 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania S.A., cu 
cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul – verbal nr. 1 din 04.12.2020, încheiat cu 
ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, 
republicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 4015/13.11.2020, în ziarul naţional 
Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 13.11.2020 şi pe website-ul societăţii la 
adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum 
şi voturile, în cadrul unui cvorum de 45,34% din drepturile de vot, exprimate direct şi prin 
corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 
2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art 1 - Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna. 
Simona Modval şi dna. Mihaela Susan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, 
însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul 
constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării 
generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă. 
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Prezentul articol a fost aprobat cu 980.133.069 voturi “pentru”, reprezentând 99,97% din 
totalul voturilor deţinute. Voturile au fost înregistrate astfel: 980.133.069 voturi “pentru”, 112.332 
voturi “împotrivă”, 218.665 abţineri şi 0 voturi anulate. 

Art 2 - Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al Societăţii, la solicitarea 
A.S.F. şi la iniţiativa Directoratului şi a Consiliului de Supraveghere, astfel: 

(i) art. 1 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

“(1) Denumirea societăţii este Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A., iar cea 
abreviată este S.I.F. Transilvania. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând 
de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele 
"S.A.", de capitalul social subscris şi vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerţului şi anul, 
codul fiscal, sediul societăţii şi menţiunea că este autoadministrată în sistem dualist.”; 

(ii) art. 2 alin. (1) şi (3) se modifică și vor avea următorul conținut: 

“(1) S.I.F. Transilvania este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe 
acţiuni (S.A.). Societatea este listată la Bursa de Valori București, tranzacţionarea acţiunilor fiind 
supusă regulilor aplicabile pieţei reglementate și fondurilor de investiții alternative de tip închis. 

... 

(3) Societatea este administrată  în sistem dualist.” 

 (iii) după alin. (1) al art. 2 se introduce un alineat nou, alin. (11) care va avea următorul 
conţinut: 

“(11) S.I.F. Transilvania este Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail 
(F.I.A.I.R.), de tip ȋnchis, diversificat, ȋnfiinţat ca societate de investiţii, autoadministrat. De asemenea, 
S.I.F. Transilvania este autorizată ca Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative (A.F.I.A.).” 

(iv) art. 3 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

“(1) Sediul societăţii este în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, România.” 

(v) art. 4 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“(1) Durata societăţii este de 49 de ani, calculată de la data autorizării de către A.S.F. a acestei 
modificări. Acţionarii au dreptul de a  modifica durata societăţii înainte de expirarea acesteia, prin 
Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.” 

(vi) în cadrul art. 4 se introduce un nou alineat, alin. (2), care va avea următorul conţinut: 

“(2) Societatea nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare de acţiuni formulate de 
investitori pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, ȋn 
mod direct sau indirect, din activele fondului, ȋn conformitate cu preverile legale.”  

(vii) art. 5 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“art. 5 - Scopul societăţii este de a creşte valoarea capitalului investit prin administrarea şi 
gestionarea eficientă a activelelor proprii.” 

(viii) art. 6 alin. (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

“(1) Domeniul principal de activitate al societăţii este Cod CAEN 649 - alte activităţi de 
intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii, iar activitatea principală este 
Cod CAEN 6499 - alte intermedieri financiare neclasificate altundeva. 

... 

(3) Principalele activităţi ale societăţii sunt: 

(i) administrarea portofoliului; 

(ii) administrarea riscului. 
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(4) S.I.F. Transilvania poate desfăşura, în cadrul administrării colective şi alte activităţi, precum: 

a) administrarea entităţii: 

(i) servicii juridice şi de contabilitate a fondului; 

(ii) cereri de informare din partea clienţilor; 

(iii) evaluarea şi stabilirea preţului, inclusiv returnări de taxe; 

(iv) controlul respectării legislaţiei aplicabile; 

 (v) distribuţia veniturilor; 

(vi) emisiuni de titluri de participare; 

(vii) decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate; 

(viii) ţinerea evidenţelor; 

b) activităţi legate de activele fondului, şi anume servicii necesare pentru îndeplinirea 
atribuţiilor de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor 
imobiliare, consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi 
aspectele conexe acesteia, consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de entităţi, precum şi 
alte servicii legate de administrarea F.I.A. şi a societăţilor şi a altor active în care a investit.” 

(ix) alineatul (2) al art. 6 se elimină. 

(x) alineatele (1) şi (4) ale art. 8 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

“(1) Datele de identificare ale fiecărui acţionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numărul de 
acţiuni aflate în proprietate şi cota de participare a acţionarului în totalul capitalului social, sunt cele 
cuprinse în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti. 

... 

(4) Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin încorporarea unor 
rezerve statutare şi a altor rezerve, constitutite în condiţiile dispoziţiilor legale şi ale hotărârilor 
adunărilor generale ale acţionarilor, în măsura în care apreciază ca necesară şi oportună o astfel de 
decizie, numai cu avizul Consiliului de Supraveghere.” 

(xi) alineatele (1), (2) şi (3) ale art. 9 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

“(1) Acţiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate. 

(2) Calitatea de acţionar al societăţii şi numărul de acţiuni deţinute se atestă printr-un extras 
de cont emis şi certificat de către Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanţii definiţi 
conform prevederilor legale in vigoare, care furnizează servicii de custodie. 

(3) Orice schimbare va interveni în situaţia juridică a acţionarilor societăţii, din diverse cauze, 
va fi comunicată de către persoana interesată la Depozitarul Central S.A. Nu vor fi opozabile S.I.F. 
Transilvania S.A. niciuna dintre schimbările intervenite în situatia acţionarilor care nu sunt comunicate 
şi înregistrate în evidenţele Depozitarului Central S.A.” 

(xii) alinetatele (1), (3) şi (4) ale art. 10 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

“(1) Acţionarii societăţii sunt sau vor fi persoane fizice, persoane juridice sau entităţi fără 
personalitate juridică care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor 
acţiuni emise de societate, inclusiv în cota parte ideală şi care şi-au înregistrat dreptul dobândit în 
registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A.  

... 

(3) Fiecare acţionar are dreptul la dividende proporţional cu cota sa de participare la capitalul 
social. Fixarea dividendelor şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor se vor decide prin 
hotărâre a Adunării Generale. S.I.F. Transilvania în calitate de societate plătitoare a dividendelor ȋşi 
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deduce din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plăţii. Plata dividendelor 
şi a oricăror sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare emise de S.I.F. Transilvania se va realiza 
prin intermediul Depozitarului Central S.A. şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi 
registru, conform legii. 

(4) Dreptul la dividende şi alte drepturi derivate din calitatea de acţionar vor putea fi exercitate 
de către persoanele înregistrate în registrul acţionarilor la data stabilită prin hotărârea Adunării 
Generale a Acţionarilor, conform prevederilor legale în vigoare. Dividendele neȋncasate de către 
acţionari se prescriu conform prevederilor legale ȋn vigoare.” 

(xiii) art. 12 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“Art. 12 - Niciun acţionar, indiferent de cota de capital deţinută, nu are dreptul să pună mai 
presus de interesele societăţii propriile interese, astfel încât voturile sale în Adunările Generale 
precum şi orice alte acţiuni pe care le va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime 
ori ilegitime şi prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligaţii fundamentale.” 

(xiv) art. 13 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“Art. 13 - Este contrară legii şi prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al 
societăţii, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziţei deţinute de 
acţionari sau a calităţii de membri ai Consiliului de Supraveghere sau Directoratului ori de angajat al 
societăţii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea 
drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare emise de către societate deţinute 
de către aceştia precum şi prejudicierea acestora. Acţionarii sunt obligaţi să îşi exercite drepturile 
conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime 
ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii, în caz contrar, fiind răspunzători pentru 
daune.” 

(xv) alineatele (1), (2), (4), (8) şi (9) ale art. 14 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

“(1) Organul suprem de deliberare şi decizie al societăţii este Adunarea Generală a 
Acţionarilor, care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii şi ale prezentului Act Constitutiv. 

(2) Fiecare acţionar este îndreptăţit să participe şi să voteze la oricare dintre Adunările 
Generale ale acţionarilor societăţii, personal, prin reprezentare, ori să-şi exprime votul prin 
corespondenţă sau în sistem electronic conform prevederilor legale şi reglementărilor A.S.F. emise în 
aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, 
corespondenţă, mijloace electronice, de aşa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului 
de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondenţă se va efectua pe 
cheltuiala acţionarului. Sunt interzise orice forme de influenţare a votului acţionarilor, precum şi orice 
formă de recompensare a prezenţei acţionarilor la şedinţele Adunărilor Generale. 

... 

(4) Adunările Generale ale Acţionarilor sunt Ordinare şi Extraordinare. Cvorumul necesar în 
vederea organizării şi desfăşurării Adunărilor Generale ale Acţionarilor şi majoritatea necesară 
adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Lucrările Adunărilor Generale 
ale Acţionarilor se pot desfăşura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul şedinţei, şi la 
alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social. Pentru adoptarea hotărârii 
privind retragerea de la tranzacționare este necesară prezența acționarilor deținând 2/3 a drepturilor 
de vot, hotărârea fiind luată cu majoritatea de 3/4 a acționarilor prezenți sau reprezentați. 

... 

(8) Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor se va efectua de către Directorat, care va lua 
măsuri de publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în unul dintre ziarele de largă 
răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii, într-un cotidian de circulaţie naţională şi pe 
site-ul societăţii. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor va fi comunicată A.S.F. şi Operatorului 
de piaţă unde sunt tranzacţionate acţiunile societăţii. 
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(9) În anunţurile prin care se aduce la cunoştinţă convocarea Adunării Generale a Acţionarilor 
societăţii se va indica, de către Directorat, informaţiile impuse de lege. De asemenea, se va stabili data 
până la care acţionarii îşi pot trimite voturile lor prin reprezentare, corespondenţă şi/sau mijloace 
electronice în cazul utilizării acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării. 

(xvi) după alineatul (8) al art. 14 se introduce un nou alineat, alin. (81), care va avea următorul 
conţinut: 

“(81) Convocatorul, precum şi toate documentele şi informaţiile legate de problemele supuse 
informării sau aprobării acţionarilor se pun la dispoziţia acestora la sediul societăţii cu cel puţin 30 de 
zile ȋnainte de data Adunării Generale şi se publică pe pagina de internet pentru liberul acces la 
informaţii a acţionarilor. La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.” 

(xvii) după alineatul (10) al art. 14 se introduce un nou alineat, alin. (11), care va avea 
următorul conţinut: 

“(11) S.I.F. Transilvania poate permite acţionarilor săi participarea şi votul ȋn cadrul Adunării 
Generale prin mijloace electronice de transmisie a datelor stabilite prin procedurile privind 
desfăşurarea şi organizarea Adunărilor Generale.” 

(xviii) punctul (vii) al alin. (5) din art. 15 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“(vii) analizează adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de control intern-conformitate, 
astfel încât să asigure independenţa acestuia faţă de structurile organizatorice operaţionale şi cele de 
suport din cadrul societăţii, pe care le controlează şi monitorizează;” 

(xix) alineatul (2) al art. 16 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“(2) Remuneraţia lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileşte la nivelul a 2,0 
salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 2,5 salarii medii brute pe 
societate pentru Vicepreşedinte şi 3,0 salarii medii brute pe societate pentru Preşedinte. Remuneraţia 
suplimentară a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale 
Consiliului de Supraveghere se stabileşte la nivelul a 10% din remuneraţia lunară individuală, indiferent 
de numărul comitetelor din care aceştia fac parte. Dacă membrii Consiliului de Supraveghere nu 
participă la lucrările şedinţelor consiliului, nici prin prezenţă fizică şi nici prin reprezentant, pentru o 
perioadă mai mare de trei luni, nu mai au dreptul la indemnizaţia lunară pentru o perioadă egală cu 
perioada în care nu au participat la lucrările şedinţelor consiliului. Indemnizaţia variabilă, aferentă 
anului precedent, va fi diminuată cu cota parte aferentă perioadei în care nu primesc indemnizaţia 
fixă.” 

(xx) alineatele (1), (2), (3) şi (8) ale art. 17 se modifică şi vor avea următorul conţinut:  

“(1) Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puţin o dată la 3 luni, în şedinţă ordinară, la 
convocarea preşedintelui. 

(2) Convocarea, în vederea întrunirii Consiliului de Supraveghere, va fi transmisă membrilor cu 
suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen şi modalitatea de lucru a consiliului vor fi 
stabilite prin Regulamentul de funcţionare al Consiliului de Supraveghere, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare.  

(3) Membrii Consiliului de supraveghere îşi vor exercita mandatul personal, cu loialitate şi în 
interesul societăţii. Prin excepţie, un membru al Consiliului de Supraveghere poate reprezenta la 
şedinţele Consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai 
pentru o anumită şedinţă a Consiliului de Supraveghere. Procura este valabilă şi produce efecte cu 
condiţia să fie transmisă Societăţii şi celorlalţi membri ai consiliului, prin grija Secretariatului 
Consiliului, cu minim 2 zile lucrătoare înainte de data şedinţei. 

... 

(8) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, 
însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. 
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Constituirea Comitetului de Audit, Comitetului de Risc, Comitetului de Remunerare şi a Comitetului de 
Nominalizare este obligatorie.” 

(xxi) după alineatul (1) al art. 17 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul conţinut: 

“(11) Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea 
motivată a cel puţin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului, ori de câte ori este necesară o 
astfel de convocare. În cererea de convocare formulată de cel puţin doi membri ai Consiliului sau de 
către Directorat vor fi înscrise data, ora şi locaţia desfăşurării şedinţei. Ordinea de zi va fi propusă de 
către autorii cererii de convocare. Termenul în care trebuie să fie convocată şedinţa de către 
Preşedintele C.S. este de maximum trei zile de la data înregistrării cererii la societate, iar Consiliul se va 
intruni ȋn cel mult 15 zile de la convocare. Dacă Preşedintele nu dă curs cererii de convocare a şedinţei 
extraordinare formulată de cel puţin doi membri ai Consiliului sau de catre Directorat, şedinţa se 
consideră legal convocată prin cererea de convocare formulată de membrii Consiliului sau de catre 
Directorat şi se va ţine la data, ora şi în locaţia propuse în cerere. Prin Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului de Supraveghere pot fi reglementate şi termene mai scurte de convocare şi 
desfăşurare a şedinţelor extraordinare ale Consiliului de Supraveghere, justificate de urgenţa situaţiilor 
apărute.” 

(xxii) alineatele (2), (5), (8), (9) şi (13) ale art. 19 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

“(2) Membrii Directoratului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) al art. 15 
din prezentul Act Constitutiv, să aibă o experienţă de minimum cinci ani în domeniul administrării de 
investiţii sau în domeniul pieţei de capital şi să încheie o asigurare de răspundere profesională, în 
limita echivalentului în lei a 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.  

... 

(5) Directoratul va putea să încheie acte juridice, în numele şi în contul societăţii, de dobândire, 
înstrăinare, schimb, împrumut/credite bancare sau de constituire în garanţie de bunuri a căror valoare 
nu depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din totalul activelor 
imobilizate, mai puţin creanţele. 

... 

(8) Membrii Directoratului pot fi revocaţi oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă 
revocarea lor survine fara justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptăţii la plata de daune 
interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceştia cu societatea. Daunele interese 
care vor fi plătite Președintelui Executiv/Director General ca urmare a revocării fără just motiv sunt 
echivalente cu indemnizațiile cuvenite pâna la finalul mandatului său, dar nu mai mult de 12 
indemnizații fixe lunare, iar daunele interese care vor fi plătite Vicepreședintelui Executiv/Director 
General Adjunct și Membrului Directoratului/Director ca urmare a revocării fără just temei sunt 
echivalente cu indemnizațiile cuvenite până la finalul mandatului acestora, dar nu mai mult de 6 
indemnizații lunare fixe.  

(9) Angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanelor cu atributii de conducere care deţin o 
astfel de funcţie în baza unor raporturi de muncă se face de către Directorul General, cu aprobarea 
prealabilă a Directoratului, iar pentru ceilalţi salariaţi decizia se ia în exclusivitate de către Directorul 
General. Salarizarea personalului societăţii, indiferent de funcţie, se face, prin negociere, între 
Directorul General şi aceştia, în condiţiile contractului colectiv de muncă, a grilei de salarizare aprobată 
de către Directorat şi a prevederilor legale. 

... 

(13) Minim doi membrii ai Directoratului trebuie să fie prezenţi pentru ca deciziile să fie 
valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, sau reprezentaţi la 
respectiva întâlnire a Directoratului.” 

(xxiii) alineatul (10) al art. 19 se elimină. 
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(xxiv) alineatul (2) al art. 21 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“(2) Operaţiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor financiar, 
persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, a cărui numire şi 
durată a mandatului vor fi stabilite de către A.G.O.A. Activitatea auditorului financiar se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu normele profesionale specifice, pe bază de 
contracte de prestări servicii, aprobate de Directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere.” 

(xxv) alineatul (5) al art. 22 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“(5) Regulile de evaluare a activelor societăţii sunt elaborate cu respectarea principiilor 
prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în vigoare, iar prezentarea detaliată a acestora şi politica 
de investiţii a S.I.F. Transilvania se regăsesc în Regulile Fondului.” 

(xxvi) după alineatul (5) al art. 22 se introduc patru alineate noi, alin. (51)-(54), care vor avea 
următorul conţinut: 

“(51) Valoarea activului net (V.A.N.) şi valoarea unitară a activului net (V.U.A.N.) ale S.I.F. 
Transilvania sunt calculate de Societate cu frecvenţă lunară pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, 
conform prevederilor din reglementările legale aplicabile și din documentele de funcționare ale S.I.F. 
Transilvania.  

(52) Valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net ale S.I.F. Transilvania sunt 
certificate de către depozitarul activelor societăţii, pe baza instrucţiunilor și documentelor transmise 
acestuia de S.I.F. Transilvania.  

(53) V.A.N. și V.U.A.N. vor fi făcute publice de S.I.F. Transilvania pe site-ul 
www.siftransilvania.ro și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori 
București. 

(54) S.I.F. Transilvania are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea 
activelor societăţii: 

a) Să publice regulile de evaluare pe site-ul www.siftransilvania.ro, ȋn formă actualizată; 

b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile de evaluare, cu cel puțin 30 de 
zile înainte de aplicare; 

c) Să notifice investitorii în legatură cu orice modificare a regulilor mai sus menționate prin 
intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul www.siftransilvania.ro și prin intermediul 
sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.” 

(xxvii) alineatul (6) al art. 22 se elimină. 

(xxviii) art. 23 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“Art. 23 - Membrii Directoratului sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la data Adunării 
Generale de bilanţ, să depună o copie de pe situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul lor, cel al 
Consiliului de Supraveghere şi raportul Auditorului Financiar, la Oficiul Registrului Comerţului, A.S.F. şi 
la celelalte instituţii prevăzute de reglementările legale aplicabile.” 

(xxix) în cadrul art. 24 se introduc două alineate noi, alin. (3) şi (4), care vor avea următorul 
conţinut: 

“(3) Societatea poate dobândi şi deţine active numai în condiţiile admise de legislaţia în 
vigoare. Politica de investiţii și regulile prudențiale sunt stabilite de către S.I.F. Transilvania și vor fi 
reglementate în Declaraţia de Politică Investiţională, cu respectarea limitărilor investiţionale prevăzute 
de reglementările legale aplicabile în vigoare şi de Regulile fondului. 

(4) S.I.F. Transilvania are următoarele obligații în legătură cu regulile prudenţiale privind 
politica de investiţii a societăţii: 
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a) Să publice regulile prudenţiale privind politica de investiţii pe site-ul www.siftransilvania.ro, 
ȋn formă actualizată; 

b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile prudenţiale privind politica de 
investiţi; 

c) Să notifice investitorii în legatură cu orice modificare a regulilor prudenţiale privind politica 
de investiţii mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul 
www.siftransilvania.ro și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori 
București.” 

(xxx) alineatele (2), (3) şi (5) ale art. 25 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

“(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulat de la începutul fiecărui exerciţiu 
financiar, iar rezultatul exercițiului financiar se supune anual aprobării Adunării Generale a acţionarilor. 

(3) Participarea la beneficii şi pierderi a acţionarilor se face proporţional cu cota parte din 
capitalul social, în condiţiile reglementate prin acest Act Constitutiv și normele legale în vigoare. 

... 

(5) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinaţii se va decide de către A.G.A., ţinând 
seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv, de nevoile de finanţare a activităţii societăţii 
si de cuantumul remuneraţiei variabile plătite de societate.” 

(xxxi) după alineatul (5) al art. 25 se introduc cinci alineate noi, alin. (6)-(10), care vor avea 
următorul conţinut: 

“(6) S.I.F. Transilvania stabileşte şi aplică o politică de remunerare aprobată de catre Consiliul 
de Supraveghere. Politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă şi eficace a riscurilor 
şi promovează acest tip de administrare, fără a ȋncuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu 
profilul de risc, Regulile fondului şi Actul Constitutiv ale SIF Transilvania S.A. Politica de remunerare a 
societății corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și cuprinde 
măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.  

(7) Remuneraţia variabilă se va acorda cu respectarea următoarei limitări generale: 
remuneraţia variabilă totală nu va depăşi 5% din profitul net realizat şi din câştigul net din tranzacţii 
reflectat în rezultatul reportat. 

(8) Remuneraţia variabilă a membrilor Consiliului de Supraveghere se aprobă de către 
Adunarea Generală a Acţionarilor.  

(9) Remuneratia variabilă a membrilor Directoratului se aprobă de către Adunarea Generală a 
Acţionarilor.  

(10) Remuneraţia variabilă a funcţiilor cheie se aprobă de către Consiliul de Supraveghere, iar 
remuneraţia variabilă a personalului identificat prin Politica de remunerare, se aprobă de către 
Directorat.” 

(xxxii) alineatul (1) al art. 26 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“(1) Personalul societăţii va fi angajat în baza reglementărilor interne şi a prevederilor legale, 
încheindu-se contracte individuale de muncă pe baza de negociere cu respectarea prevederilor 
contractului colectiv de muncă. Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii sunt stabilite prin 
contractul individual de muncă, prin reglementari interne ale societăţii şi prin contractul colectiv de 
muncă, aprobate de Directorat.” 

(xxxiii) după alineatul (3) al art. 26 se introduce un alineat nou, alin. (4), care va avea 
următorul conţinut: 

“(4) Remuneraţia personalului cuprinde remuneraţia de bază (salariul tarifar) şi poate include 
şi alte beneficii, cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă.” 
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(xxxiv) art. 27 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“Art. 27 – Situatiile de incompatibilitate pentru persoanele fizice din conducerea  societăţii 
sunt reglementate de dispoziţiile exprese din legislaţia în vigoare.” 

(xxxv) alineatul (4) al art. 28 se elimină. 

(xxxvi) alineatele (1) şi (2) ale art. 32 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

“ (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor şi/sau de Directorat, în situaţiile prevăzute de lege, cu respectarea 
prevederilor legale şi a condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege. 

(2) Orice modificare şi/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile 
doar dacă vor fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi/sau de către 
Directorat, după caz, cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de legislaţia în 
vigoare.” 

(xxxvii) alineatul (3) al art. 32 se elimină. 

(xxxviii) art. 33 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“Art. 33 - Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile 
S.I.F. Transilvania S.A. În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate şi 
adoptate noi acte normative, aplicabile în materie, ale căror norme au caracter imperativ, prevederile 
conţinute de prezentul act se vor considera modificate în mod corespunzător.” 

Prezentul articol a fost aprobat cu 979.994.278 voturi “pentru”, reprezentând 99,95% din 
totalul voturilor deţinute. Voturile au fost înregistrate astfel: 979.994.278 voturi “pentru”, 243.716 
voturi “împotrivă”, 226.072 abţineri şi 0 voturi anulate;  

Alin. (8) al art. 19 (Varianta nr. 1 – propunerea Consiliului de Supraveghere) a fost aprobat cu 
534.702.049 voturi “pentru”, reprezentând 54,54% din totalul voturilor deţinute. Voturile au fost 
înregistrate astfel: 534.702.049 voturi “pentru”, 443.073.793 voturi “împotrivă”, 2.688.224 abţineri şi 0 
voturi anulate; 

Alin. (7) al art. 25 (Varianta nr. 2 – propunerea grupului de acţionari ce deţin 5,044128% din 
capitalul social) a fost aprobat cu 834.990.670 voturi “pentru”, reprezentând 85,16% din totalul 
voturilor deţinute. Voturile au fost înregistrate astfel: 834.990.670 voturi “pentru”, 123.697.719 voturi 
“împotrivă”, 21.775.677 abţineri şi 0 voturi anulate. 

Art 3. Se aprobă un program de răscumpărare de către societate a propriilor acţiuni, în 
conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, în următoarele condiţii: 

(i) dimensiunea programului - maxim 10.443.797 acţiuni cu valoare nominală de 0,10 
lei/acţiune reprezentând maxim 0,48296% din capitalul social; 

(ii) preţul de dobândire a acţiunilor - preţul minim va fi egal cu preţul de piaţă al acţiunilor 
societăţii de la Bursa de Valori Bucureşti din momentul efectuării achiziţiei, iar preţul maxim va fi 0,46 
lei/acţiune; 

(iii) durata programului - perioada de maxim 12 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în 
Monitorul Oficial al României partea a IV-a; 

(iv) plata acţiunilor răscumpărate - din rezervele disponibile (cu excepţia rezervelor legale) 
înscrise în ultimele situaţii financiare anuale aprobate; 

(v) destinaţia programului: distribuirea unui număr de 10.443.797 acţiuni răscumpărate, cu 
titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalului identificat, în 
cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu  politica de remunerare aprobată la nivel societăţii. 
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Prezentul articol a fost aprobat cu 722.160.406 voturi “pentru”, reprezentând 73,65% din 
totalul voturilor deţinute. Voturile au fost înregistrate astfel: 722.160.406 voturi “pentru”, 253.117.518 
voturi “împotrivă”, 5.186.142 abţineri şi 0 voturi anulate. 

Art 4 - Se aprobă mandatarea Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de 
răscumpărare. 

Prezentul articol a fost aprobat cu 722.160.406 voturi “pentru”, reprezentând 73,65% din 
totalul voturilor deţinute. Voturile au fost înregistrate astfel: 722.160.406 voturi “pentru”, 253.117.518 
voturi “împotrivă”, 5.186.142 abţineri şi 0 voturi anulate. 

Art 5 - Se ratifică Decizia Directoratului nr. 1/08.10.2020 de aprobare a contractului de 
împrumut semnat în 12.10.2020 cu Banca Transilvania S.A. pentru suma de 40 milioane lei, cu 
scadenţa în data de 11.10.2021, utilizat exclusiv pentru plata dividendelor către acţionari. 

Prezentul articol a fost aprobat cu 976.032.554 voturi “pentru”, reprezentând 99,55% din 
totalul voturilor deţinute. Voturile au fost înregistrate astfel: 976.032.554 voturi “pentru”, 4.200.492 
voturi “împotrivă”, 231.020 abţineri şi 0 voturi anulate. 

Art 6 - Se aprobă data de 18.12.2020 ca dată de înregistrare (ex date 17.12.2020), în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adoptate. 

Prezentul articol a fost aprobat cu 980.122.727 voturi “pentru”, reprezentând 99,97% din 
totalul voturilor deţinute. Voturile au fost înregistrate astfel: 980.122.727 voturi “pentru”, 115.467 
voturi “împotrivă”, 218.665 abţineri şi 7.207 voturi anulate. 

Art 7 - Se aprobă împuternicirea d-lui Marius Adrian Moldovan, Preşedinte Executiv/Director 
General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, redactarea şi 
semnarea Actului constitutiv actualizat cu modificările aprobate prin această Hotărâre A.G.E.A. şi 
efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia. La actualizarea actului constitutiv se 
va da textelor o nouă numerotare. 

Prezentul articol a fost aprobat cu 980.093.062 voturi “pentru”, reprezentând 99,96% din 
totalul voturilor deţinute. Voturile au fost înregistrate astfel: 980.093.062 voturi “pentru”, 112.132 
voturi “împotrivă”, 251.665 abţineri şi 7.207 voturi anulate. 
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