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Buletin de vot elaborat de Directoratul S.I.F. Transilvania S.A. în conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017. 
 

S.I.F.  Transilvania  S.A. Braşov        Anexa nr. 1 
Capital social subscris şi vărsat: 216.244.379,70 lei 
Număr total de acţiuni: 2.162.443.797 
Buletin de vot prin corespondenţă 

 
 

BULETIN DE VOT  
 
 

Subsemnatul/Subscrisa ___________________________________________, CNP/CUI 
_______________________, deţinător a ________ acţiuni, reprezentând ________% din capitalul social, care îmi 
conferă ___________ voturi în cadrul adunării generale extraordinare a acţionarilor S.I.F. Transilvania  S.A. 
Braşov, ce va avea loc în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace, în data de 
28.01.2022, ora 1000  sau  în 29.01.2022, ora 1000 la a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi cu procedura de vot prin corespondenţă elaborată de 
Directoratul S.I.F. Transilvania  S.A., îmi exercit dreptul de vot după cum urmează: 

 
Textul propunerii supuse aprobării 

 
1. Alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna. Mihaela Susan şi dna. Simona Modval, 
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: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
2. Aprobarea schimbării denumirii societăţii din Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A. în 
Transilvania Investments Alliance S.A. 
 
Aprobarea modificării alineatului (1) al art. 1 din Actul constitutiv, care va avea următoarea formulare: 
 
“Art. 1 - (1) Denumirea societăţii este Transilvania Investments Alliance S.A. 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.” 
 
La actualizarea actului constitutiv ca efect al aprobării noii denumiri a societăţii se va înlocui sintagma “S.I.F. 
Transilvania” cu “Transilvania Investments Alliance S.A.” sau “Societatea”, după caz, în funcţie de context: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
 
3. Aprobarea modificării alineatului (6) al art. 22 din Actul Constitutiv, care va avea următoarea formulare: 
 
“(6) Valoarea activului net (V.A.N.) şi valoarea unitară a activului net (V.U.A.N.) ale Societăţii se vor calcula cu o 
frecvenţă lunară, cu respectarea reglementărilor ȋn vigoare aplicabile.”: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
 

vezi VERSO 
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4. Împuternicirea dlui. Radu-Claudiu Roşca, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, să 
îndeplinească formalităţile de înregistrare şi publicare a hotărârilor adunării generale a acţionarilor şi să redacteze 
actul constitutiv actualizat: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
 
 
Data  _____________________________               Scrieţi data 
 
Semnătura  acționar / reprezentant legal  ________________________        Semnaţi 
 
 Acţionar / reprezentant legal  _________________________        
       
 
Pentru exercitarea votului, marcaţi cu X în interiorul chenarului corespunzător opţiunii dvs. de vot, pentru 
fiecare punct al ordinii de zi, în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat. 

 
Notă: Buletinele de vot prin corespondenţă, însoţite de documente conform procedurii, se transmit ca document 
electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa 
siftransilvania@siftransilvania.ro sau se depun/expediază la sediul societăţii, astfel încât acestea să fie primite de 
societate până la data de 26.01.2022, ora 1000. 
 

mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro

	fill_2: 
	fill_3: 
	din capitalul social care îmi: 
	fill_5: 
	Data: 
	fill_5_2: 
	Buletin de vot elaborat de Directoratul SIF Transilvania SA în conformitate cu prevederile art 105 din Legea nr 242017_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	fill_1: 


