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Transilvania Investments  

Alliance S.A. 

CUI/CIF: RO 3047687 

R.C. J08/3306/1992 

Capital social: 

216 244 379,70 lei 

Str. Nicolae lorga 2, 

Brașov 500057, România  

Autorizată A.F.I.A.: 

Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018  

Nr. Registru ASF: 

PJR071AFIAA/080005 

Tel.: +40 268 415 529 

Tel.: +40 268 416 171 

Autorizată F.l.A.I.R.: 

Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021  

Nr. Registru ASF: 

PJR09FIAIR/080006 

office@transilvaniainvestments.ro 

www.transilvaniainvestments.ro 

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 

254900E2IL36VM93H128 

IBAN B.C.R. Brașov: 

RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001 

Societate administrată în sistem dualist 

Nr. 1488 /28.02.2022 

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: 28.02.2022 

Transilvania Investments Alliance S.A.  
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057  
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215 
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: B.V.B., Categoria Premium (simbol: SIF3) 

Eveniment important de raportat: Revizuirea anuală a politicii şi procedurilor de evaluare  

În spiritul transparenței și luând în considerare interesul investitorilor, Transilvania Investments 
informează că a realizat revizuirea politicii și a procedurilor de evaluare aprobate și implementate 
la nivelul societății, proces derulat având în vedere reglementările naționale și europene.  

În luna iulie 2021, în cadrul autorizării în calitate de F.I.A.I.R., societatea a prezentat investitorilor 
Regulile de evaluare utilizate pentru portofoliul administrat, prin raportare la Politica și procedurile 
privind funcționarea societății în calitate de A.F.I.A. Ulterior, în luna noiembrie 2021, compania a 
actualizat Regulile de evaluare utilizate pentru portofoliul administrat și le-a publicat pe site-ul 
societății, în secțiunea Informații pentru investitori.  

Pentru a oferi investitorilor noștri o abordare clară, detailată și obiectivă, pe parcursul anului 2021 
societatea a colaborat cu PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucuresti, 
companie specializată în domeniul evaluării. În urma parteneriatului, o parte din participațiile 
deținute de Societate au fost supuse unui proces de evaluare și stabilire a valorii juste în scopul 
raportării financiare.  Rapoartele au fost întocmite pe baza Standardelor de Evaluare valabile la data 
evaluării, valorile juste estimate fiind asimilate şi incluse în situaţia activelor financiare deţinute de 
societatea noastră la data de 31 Decembrie 2021. 

PricewaterhouseCoopers Management Consultants este o entitate independentă, cu o bună 
reputație în domeniul evaluării, care deține experienţa, competenţele și resursele necesare pentru 
desfăşurarea acestei activităţi. 
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În contextul strategiei investiționale privind diversificarea portofoliului prin achiziții ale unor 
categorii de active / instrumente financiare care nu sunt definite în mod explicit în conținutul 
politicii și procedurilor de evaluare, procesul de revizuire a avut în vedere o detaliere suplimentară 
a reglementărilor interne existente cu prevederi referitoare la noi subtipuri de potențiale investiții. 
Acestea iau în considerare extinderea gamei investiționale a societății prin includerea de titluri de 
participare ce reprezintă dețineri de capital la fonduri de investiții / O.P.C. / F.I.A. în conformitate 
cu documentele și politica de investiții a entității respective, regulile și metodele de evaluare în 
scopul raportării financiare fiind completate cu elemente aferente categoriei de active menționate.  

Vom continua să comunicăm investitorilor orice modificare semnificativă privind politica și 
procedurile de evaluare ale companiei, pentru ca cei interesați să aibă acces la informații actualizate 
în timp util.  

Prezenta informare a fost formulată în acord cu prevederile art. 19 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. 
nr. 10/2015 și art. 69-70 din Regulamentul UE 231/2013.  

 

Radu-Claudiu Roșca  
Președinte Executiv/Director General 

 
     

 
Ofițer de conformitate 
Mihaela-Corina Stoica 

 


