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Aprobarea schimbării denumirii societății din 

 Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A. în  

Transilvania Investments Alliance S.A  

 

Preambul 

Societate este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). 

Societatea este listată la Bursa de Valori București, tranzacționarea acțiunilor emise de 

Societate fiind supusă regulilor aplicabile pieței reglementate și fondurilor de investiții 

alternative de tip închis.  

Totodată, entitatea este Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail 

(F.I.A.I.R.), de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat și este 

autorizată ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.).  

I. Aprobarea schimbării denumirii societății din Societatea de Investiții Financiare 

Transilvania S.A. în Transilvania Investments Alliance S.A.  

Aprobarea modificării alineatului (1) al art. 1 din Actul constitutiv al societății, 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. 

Intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții 

alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative a oferit cadrul legal 

pentru autorizarea fondurilor de investiții alternative. 
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Astfel, propunerea este motivată inclusiv de faptul că actualul cadru legal aplicabil activității 

societății și autorizarea acesteia ca Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de 

Retail (F.I.A.I.R) creează premisele adoptării unei hotărâri de către Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor cu privire la schimbarea denumirii.  

Ca urmare a abrogării Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private 

în Societăți de Investiții Financiare, prin art. 81 alin (3) din Legea nr. 243/2019 privind 

fondurile de investiții alternative, începând cu 24 iulie 2020 a fost eliminată prevederea care 

cuprindea dispoziții exprese cu privire la denumirea reglementată a acestor societăți. 

Luând în considerare aspectele mai sus-menționate, Directoratul societății consideră 

oportună supunerea aprobării acționarilor a schimbării denumirii societății din ”Societatea de 

Investiții Financiare Transilvania S.A. ” în ”Transilvania Investments Alliance S.A. ” 

Modificarea denumirii societății este, conform prevederilor legale și statutare, de competența 

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 

II. Informare asupra noului logo-marcă a societății ca urmare a propunerii privind 

schimbarea denumirii societății.  

Ulterior schimbării denumirii SIF Transilvania, vă informăm asupra faptului că societatea va 

derula un proces de rebranding. 

Noua identitate de brand se realizează în colaborare cu agenția specializată Brandient, lider 

în domeniul său de activitate, în care activează experți specializați în inovația mărcii pe piețele 

și industriile emergente, cu o vastă experiență dobândită inclusiv în colaborarea cu companii 

importante din sectorul financiar.  

Cadrul de reglementare rezultat prin alinierea legislației naționale la normele europene 

privind fondurile de investiții creează oportunitatea de a deschide un nou capitol în business. 

În ultimii ani, marii jucători globali și noile companii de investiții abordează tot mai intens un 

discurs care face tranziția de la shareholders value la stakeholders value, demonstrând 

responsabilitate și implicare în noile challenge-uri ale societăților, umanității, planetei, samd. 

Noua entitate este un fond românesc de investiții care administrează un portofoliu complex 

de active și care își reinventează ADN-ul sub viziunea unei noi echipe ambițioase de 

management,  inspirată de valori progresiste și o viziune modernă asupra evoluției societății 

și a noilor trenduri. 

Compania dorește să adauge experienței acumulate până în prezent noi abilități  și maturitate 

profesionale, vitalitate, inteligenţă investițională și fler pentru oportunități, astfel încât să 

construim o companie mai competitivă, capabilă să înțeleagă și să valorifice oportunitățile 

într-un mediu de afaceri caracterizat de schimbare și care să răspundă așteptărilor societății 
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și ale oamenilor, fără a face rabat de la dorința de a deveni un pilon al încrederii și al 

performanței pentru investitori și parteneri, prin transparență, mentalitate adaptată la 

prezent și o excelentă guvernanță corporativă. 

Ne face placere să prezentăm ȋn premieră noua identitate de brand, verbală şi vizuală, care 

se află ȋn curs de protejare, şi care ȋşi propune să fondeze noua imagine a businessului şi să 

susţină viziunea şi aspiraţiile noastre viitoare. 

NOUA IDENTITATE DE BRAND 

Identitatea noului brand creează imaginea unui entităţi moderne şi vizionare care urmărește 

să maximizeze valoarea pentru acționarii săi prin inteligență investițională și fler pentru 

oportunități, fiind totodată angajată să acționeze cu diligenţă și responsabilitate, pentru a 

susţine cele mai bune proiecte care servesc interesului României în general. 

IDENTITATE VERBALĂ: Transilvania Investments 

 

Numele compus din “Transilvania” și “Investments” este un denominator clar și direct al 

competenţei investiționale transilvane. Conceptul este un nume larg, de anvergură, care trece 

dincolo de mandatul unui fond de investiții şi recompune promisiunea unei regiuni istorice, 

careia îi preia leadership-ul. 

Noua denumire a societății descrie spiritul antreprenorial şi universul în care aceasta îşi va 

desfăşura activitatea (investiţii), cu rădăcini bine ancorate în responsabilitatea investițională, 

și acțiuni care au la bază principiile integrității și transparenței. 

IDENTITATE VIZUALĂ (logo): Energie și agilitate în luare deciziilor  
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Performanța și orientarea către rezultate sunt angajamente ferme față de investitori și 

acționari, fără a omite principiile intenționale responsabile și sustenabile, toate acestea 

animate de energie constructivă și agilitatea decizională. 

 

Noul simbol al brandului, care va ȋnsoți numele Transilvania Investments, este o Acvilă 

inspirată din stilul heraldic, modernizată, purtând monograma “T’ .  

Acvila a fost mereu prezentă în stemele istorice ale Transilvaniei, iar în contextul curent își 

propune să transmită anvergură, aspirație, putere și curaj investițional. Stilul de design și 

culorile în care este tratat simbolul definesc un mediu modern de business: portocaliul este 

culoarea optimismului, albastrul este încredere, ambiție și inteligență, iar verdele transmite 

prospețime și un nou inceput. 

VALORILE SOCIETĂŢII  

✓ Integritate 
✓ Spirit antreprenorial  
✓ Transparență  
✓ Performanță  
✓ Vitalitate  

CONSTRUCȚIA VIZUALĂ: Inteligență investițională și fler pentru oportunități 

 

 

În conformitate cu dispozițiile legale incidente, pentru noul logo-marcă Transilvania 

Investments au fost întreprinse demersuri pentru înregistrarea la OSIM, EUIPO și ORC în 

vederea asigurării protecției legale a acestor elemente de identificare ale societății. 
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