
 

 

 
Nr. 6230/13.08.2021 

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: 13.08.2021 
 
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: Încetarea mandatului Președintelui Directoratului 

S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor încetarea, cu acordul părților, a 
mandatului de membru al Directoratului al domnului Marius Adrian Moldovan – Președinte 
Executiv/Director General al societății, începând cu data de 11.09.2021, cu continuarea exercitării 
atribuțiilor funcției până la această dată. 

S.I.F. Transilvania mulțumește pe această cale domnului Marius Adrian Moldovan pentru întreaga activitate 
desfășurată în calitate de Președinte al Directoratului și pentru contribuția valoroasă pe care a avut-o la 
dezvoltarea societății și la autorizarea acesteia în calitate de fond de investiții alternative destinat 
investitorilor de retail. 

Pe parcursul mandatului său, prin leadership-ul promovat, domnul Moldovan a contribuit semnificativ  la 
îmbunătățirea imaginii societății și la implementarea unei abordări competitive în ceea ce privește 
managementul, guvernanța corporativă, administrarea portofoliului și managementul riscurilor. Activitatea 
domnului Moldovan s-a circumscris permanent obiectivului S.I.F. Transilvania de a creşte valoarea 
capitalului investit prin administrarea şi gestionarea eficientă a activelelor proprii, fapt confirmat de 
îmbunătățirea rezultatelor financiare ale societății, creșterea valorii activului net și a prețului de 
tranzacționare al acțiunilor SIF3. De asemenea, domnul Moldovan a contribuit la extinderea oportunităților 
de dezvoltare a societății și la crearea unei culturi organizaționale bazată pe implicare, colaborare și 
încredere. 

S.I.F. Transilvania îi urează domnului Marius Adrian Moldovan mult succes în carieră și în realizarea 
proiectelor sale viitoare.  

 
Radu-Claudiu Roșca 
Viceppreședinte Executiv/Director General Adjunct 
 
Tony-Cristian Răduță-Gib 
Membru al Directoratului/Director 

Ofițer de conformitate  
Loredana-Floriana Baston 

 


