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Eveniment important de raportat: Măsuri adoptate de Directoratul SIF Transilvania în 

contextul epidemiologic legat de răspândirea COVID-19 

S.I.F. Transilvania informează acționarii și investitorii că a dispus o serie de măsuri 

pentru asigurarea continuității în contextul epidemiologic actual, măsuri care pot fi sintetizate 

astfel: 

 

-în perioada 16-30 martie 2020 salariaţii societăţii își vor desfăşura activitatea de la domiciliu, 

urmând ca lucrările de serviciu să fie primite şi livrate în sistem informatic securizat, pentru a nu 

întrerupe și a nu afecta activitatea societăţii; 

-salariaţii care au de efectuat lucrări ce nu pot fi realizate de la domiciliu se vor deplasa la sediul 

societăţii în vederea redactării respectivelor lucrări, cu evitarea, pe cât posibil, a contactului fizic 

în cadrul activităţilor curente desfăşurate la sediul societăţii; 

-în perioada prezentată anterior, relaţia cu acţionarii se va realiza exclusiv prin mijloace de 

comunicare la distanţă; acționarii societății sunt rugați să transmită solicitările la adresa de e-mail 

actionari@siftransilvania.ro; 

-orice comunicări oficiale adresate SIF Transilvania se vor transmite la adresa de e-mail 

siftransilvania@siftransilvania.ro. 

 

Perioada de aplicare a măsurilor mai sus enumerate va putea fi extinsă, în funcție de 

evoluția situației epidemiologice și de recomandările/obligațiile instituite de autoritățile publice. 

 

Având în vedere că Adunarea Generală Anuală a Acționarilor a fost programată să aibă 

loc pe data de 28/29 aprilie 2020, vă informăm că toate materialele privind A.G.A. anuală vor fi  
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disponibile pe site-ul societății iar acționarii au dreptul să își exercite dreptul de vot prin 

corespondență, astfel cum este descris în convocator; referitor la prezența acționarilor în sală cu 

ocazia lucrărilor A.G.A. societatea va reveni cu precizări în funcție de deciziile autorităților 

publice competente. 

 

S.I.F. Transilvania va continua să adopte toate măsurile pentru asigurarea continuității 

activității, va monitoriza și gestiona ansamblul riscurilor la care societatea este expusă și își va 

respecta obligațiile legale de informare a acționarilor / investitorilor, inclusiv cele referitoare la 

informațiile privilegiate.   

 

 

Preşedintele Directoratului, 

dr. ec. Mihai FERCALĂ 

 

 

 

Vicepreşedinte al Directoratului, 

dr. ec. Iulian STAN 

 

 

 

 

Marcus Valeriu Marin 

Ofițer de Conformitate 


