
                                        

 

 

Nr.  7675/ 10.12.2020 

 

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: 10.12.2020 

 
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: 

1. Prin Sentinţa civilă nr. 790/2020 din 09.12.2020, pronunţată de Tribunalul Braşov în 

dosarul nr. 985/62/2020, instanţa a respins, ca rămasă fără obiect, cererea formulată de 

reclamanta S.I.F. Transilvania S.A. în contradictoriu cu pârâţii Crinel Valer Andănuţ, Marius 

Adrian Moldovan, Mihaela Frăţilă, Irina Elena Fraţilă, Maria-Alexandra Cociu şi Mamaia 

North Investments S.A.  
 

Hotărârea este dată cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. 
        

       Precizăm că obiectul acestui dosar l-a constituit cererea S.I.F. Transilvania S.A. prin 

care a solicitat instanţei să constate şi să reţină abuzul de minoritate săvârşit de pârâţi, prin 

formularea cererii de convocarea A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A. înregistrată la societate sub 

nr. 2016/11.03.2020 şi, să constate nulitatea absolută a cererii de convocare A.G.E.A. anterior 

menţionată. 

 

 2. Prin Sentinţa civilă nr. 798/2020 din 10.12.2020, pronunţată de Tribunalul Braşov în 

dosarul nr. 1880/62/2020, instanţa a respins cererea de chemare în judecată formulată de 

reclamanţii Diciu Cherata şi Dan Cristian Lucian în contradictoriu cu pârâta S.I.F. Transilvania 

S.A. precum şi cererea de intervenţie principală, formulată de intervenientul Fercală Mihai în 

contradictoriu cu pârâta S.I.F. Transilvania S.A. 

 

Hotărârea este dată cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. 

  

Precizăm că obiectul acestui dosar l-a constituit cererea reclamanţilor de constatare a 

nulităţii absolute a articolelor 11, 13, 14, 15 şi 16 din Hotărârea nr. 1 a A.G.O.A. S.I.F. 

Transilvania S.A. din 28 aprilie 2020.  
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Motivul principal invocat de reclamanţi a fost faptul că la calculul cvorumului de 

adoptare a hotărârilor respective nu au fost luate în calcul opţiunile „abţinere”.  

  

   

Marius-Adrian Moldovan 

Președinte Executiv/Director General 

 

 

 

 

Radu-Claudiu Roșca                                                                        Ofițer de conformitate 

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct                     Loredana-Floriana Baston 


