
 

 

 

COMUNICAT 
Plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 539/27.04.2020 

Legalitatea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor derulată în data de 28.04.2020 
 
         
1. Directoratul SIF Transilvania, avand in vedere prevederile art.332 din OUG nr.34/2020 si 

Decizia ICCJ nr. 24/06.11.2017 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 153/2018, care 
reprezinta temeiul legal pentru prelungirea mandatului existent, informeaza actionarii / investitorii ca 
a depus in data de 29.04.2020, prin intermediul unei societati de avocatura, o plangere prealabila 
pentru anularea Deciziei ASF nr. 539/27.04.2020 si a cerut Curtii de Apel Bucuresti suspendarea 
respectivei decizii pe cale de ordonanta presedintiala, avand in vedere motivele de ilegalitate in 
adoptarea acelei decizii.          

Amintim actionarilor nostri ca prin Decizia ASF nr. 539/27.04.2020 s-a interzis Bursei de 
Valori Bucuresti, fara a se indica un temei legal de catre ASF, publicarea de rapoarte emanand de la 
SIF Transilvania. De asemenea, ASF a suspendat, cu totul ilegal, tranzactionarea actiunilor SIF3, 
producand pagube actionarilor, manipuland piata in acest sens.           

Contrar prevederilor Legii societatilor nr.31/1990 republicata, respectiv contrar articolelor 
1531 alin.(1), 1533 si 1539 alin.(3), ASF a decis in mod ilegal ca rapoartele curente ce vor putea fi 
publicate de BVB sa fie semnate de gruparea de membri ai Consiliului de Supraveghere condusa de 
Fratila Constantin. 

Aceasta grupare l-a insarcinat pe Crinel Valer Andanut, intitulat ilegal, cu de la sine putere, 
presedinte al Consiliului de Supraveghere, sa semneze rapoarte curente, in conditiile in care hotararea 
ilegala de alegere a lui Crinel Valer Andanut ca presedinte al acestui Consiliu a fost suspendata de 
instanta, prin Sentinta civila nr. 307/08.04.2020 a Tribunalului  Brasov in dosarul 
nr.1033/62/2020, suspendare valabila pana la judecarea pe fond a cererii de constatare a nulitatii 
absolute a acelei hotarari aprobata ilegal cu suportul lui Fratila Constantin - incompatibil cu calitatea 
de membru al Consiliului conform art.15 din Actul constitutiv al SIF Transilvania, art.13 din 
Regulamentul ASF nr.1/2019 si art.211 din Codul civil, numitul fiind urmarit penal in personam  in 
doua dosare penale, ceea ce il face incompatibil cu calitatea de membru al Consiliului de 
Supraveghere al SIF Transilvania.           

Prin decizia mentionata, ASF a incalcat in mod flagrant o lege organica - Legea nr.31/1990, 
Consiliului de Supraveghere neputandu-i fi transferate atributii executive de catre nimeni, nici chiar 
de catre ASF, institutia neavand acest drept, ci fiind obligata sa respecte legislatia aferenta, nu sa 
favorizeze, in mod infractional, diverse grupari.       

      Chiar daca ASF motiveaza ca acel Consiliu fraudulos a adoptat o noua hotarare de numire 
a lui Crinel Valer Andanut in calitate de presedinte de Consiliu, eludand hotararea sus-mentionata a 
Tribunalului Brasov, suspendarea unor inscrisuri pe calea ordonantei presedintiale conduce la 
imposibilitatea emiterii unor noi inscrisuri identice ca si continut si mod de adoptare, altfel ar fi 
eludata decizia Tribunalului. 

Chiar si Fratila Constantin recunoaste acest lucru, numai ASF, in dispretul total al legii si al 
hotararilor judecatoresti, incalca cu premeditare legislatia, favorizand o grupare infractionala, 
incercand a impune in structurile de conducere ale SIF Transilvania persoane incompatibile, contrar 
propriilor regulamente -ale ASF- contrar prevederilor din Actul constitutiv al unui emitent listat la 
BVB.  
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In mod evident, ASF nu poate decide, în contra dispozițiilor imperative din Legea nr. 
31/1990, în sensul că pot fi publicate doar rapoartele emise de Consiliul de Supraveghere al SIF 
Transilvania, întrucât acest organ de conducere nu poate reprezenta Societatea în raport cu 
Bursa de Valori București, respectiv în raport cu orice alt terț si cu justitia.  

De asemenea, ASF nu motiveaza in nici un fel, in afara de nerecunoasterea Sentintei civile nr. 
307/2020, motivele pentru care incalca legea si emite o astfel de decizie, ceea ce face ca sa nu ne 
putem apara si contesta legal, scopul urmarit fiind chiar acesta.          

Un alt motiv de nelegalitate a deciziei ASF este ignorarea intentionata, premeditata a OUG 
nr.34/2020 privind starea de urgenta.        

Potrivit unor informatii aparute in presa de specialitate, Decizia ASF nr. 539/27.04.2020 s-ar 
fi adoptat prin blocarea participarii unor membri ai Consiliului ASF la sedinta convocata in acest 
scop de catre Vicepresedintele ASF Gabriel Gradinescu, stiindu-se ca acestia nu vor vota ilegalitatile 
propuse de Vicepresedintele ASF Gabriel Gradinescu si astfel nu s-ar fi putut obtine voturile 
necesare pentru aprobarea acestei decizii ilegale. Daca este adevarat -si este de resortul organelor de 
urmarire penala sa verifice acest lucru- s-a incalcat astfel, in mod grosolan, premeditat, chiar 
legislatia aferenta organizarii si functionarii ASF. 

          
 2. Prin expunerile din presa ale parerilor Vicepresedintelui ASF Gabriel Gradinescu despre 

Adunarea Generala a Actionarilor SIF Transilvania din data de 28 aprilie 2020 se dezinformeaza 
actionarii prin afirmatia ca adunarea nu s-ar fi desfasurat legal.          

 Amintim ca SIF Transilvania a informat actionarii / investitorii de indata ce autoritatile 
publice -Directia de Sanatate Publica Brasov si Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, prin Sectia 
nr.1 de Politie Brasov, institutii abilitate de legislatia starii de urgenta sa ia masuri de protectie pentru 
prevenirea infectarii cu coronavirus, nu au aprobat derularea adunarii generale cu prezenta fizica.  

In aceste conditii, Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. 
“Transilvania” S.A. din 28 aprilie 2020 a fost aprobata în cadrul unui cvorum de 50,56% din 
drepturile de vot, exprimate prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), hotararea fiind 
perfect legala si fiind transmisa actionarilor / investitorilor printr-un comunicat afisat pe site-ul 
societatii si publicat in presa, deoarece ASF a interzis Bursei de Valori Bucuresti sa informeze corect 
actionarii / investitorii SIF Transilvania. 
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