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Eveniment important de raportat: Opinia Consiliului de Supraveghere referitoare la completarea 

ordinii de zi a AGOA din 27/28 aprilie 2018  

Majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania se desolidarizează 

de cei doi membri ai consiliului – dl. Constantin Frăţilă şi dl. Crinel Valer Andănuţ - care au cerut 

completarea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 27/28 aprilie 2018 cu 

un punct referitor la pornirea acţiunii în răspundere împotriva preşedintelui Directoratului, dl. Mihai 

Fercală, pentru presupuse abuzuri, nedovedite şi nediscutate în cadrul Consiliului. 

Este de notorietate faptul că “grupul Frăţilă” este în conflict de peste patru ani cu preşedintele 

Directoratului – dl. Mihai Fercală, dorind înlăturarea acestuia de la conducerea S.I.F. Transilvania, 

pentru că a refuzat să aservească interesele societăţii pe care o conduce scopurilor acestei grupări. 

Procesele civile declanşate de S.I.F. Transilvania, prin preşedintele Directoratului, pentru 

recuperarea pagubelor constatate la două societăţi din portofoliul S.I.F. Transilvania, respectiv 

Societatea COMCM S.A. şi Societatea SCUT S.A. Constanţa şi plângerile penale făcute la Parchetele 

de pe lângă Tribunalul din Constanţa şi Braşov şi la D.I.I.C.O.T. Constanţa, care s-au conexat cu 

plângerile penale depuse de A.S.F. împotriva aceluiaşi grup, pentru tranzacţii frauduloase pe piaţă de 

capital, i-au determinat pe membrii acestui grup să caute orice mijloace posibile pentru a-l înlătura pe 

dl. Mihai Fercală de la conducerea societăţii. A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2018 le oferă ocazia unei 

manevre speciale - pornirea acţiunii în răspundere împotriva Preşedintelui Executiv, care poate bloca 

demersurile pentru recuperarea pagubelor produse de această grupare portofoliului S.I.F. 

Transilvania. 

Ca reprezentanţi ai acţionarilor, aleşi în cadrul adunării generale a acţionarilor din aprilie 

2017 în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, dorim să informăm 

acţionarii, instituţiile pieţei de capital şi alte instituţii abilitate că îl sprijinim fără rezerve pe 

preşedintele Directoratului S.I.F. Transilvania în toate demersurile sale. Recomandăm acţionarilor să 
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nu voteze pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală, zădărnicind astfel încercarea 

disperată a “grupului Frăţilă”, contrară interesului general al S.I.F. Transilvania şi acţionarilor săi. 

Dl. Mihai Fercală este unul dintre specialiştii recunoscuţi ai pieţei de capital din România, cu 

temeinică şi îndelungată pregătire teoretică şi practică, doctor în managementul fondurilor de 

investiţii, care conduce societatea de la înfiinţare, obţinând rezultate foarte bune pentru acţionarii săi, 

fiind pionier în anumite acţiuni specifice, cu merite recunoscute de diversele instituţii ale pieţei de 

capital prin premiile ce i s-au acordat. 

Majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere a solicitat Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, cu motive temeinic argumentate, să retragă avizul celor doi membri, dl. Constantin Frăţilă 

şi dl. Crinel Valer Andănuţ, pentru gravul conflict de interese dintre aceştia şi acţionarii S.I.F. 

Transilvania. 

Suntem convinşi că acţionarii S.I.F. Transilvania  nu se vor lăsa înşelaţi de această grupare cu 

interese contrare obiectivelor generale ale societăţii şi că vor sancţiona prin votul lor manevrele de  

inducere în eroare a acţionarilor, hotărând revocarea celor doi, aşa cum a propus Directoratul pe 

ordinea de zi a adunării generale ordinare convocată pentru data de 27/28 aprilie 2018, asigurându-se 

pe această cale respectarea prevederilor legale şi apărarea interesului general al S.I.F. Transilvania şi 

al acţionarilor săi. 

 

Ştefan Szabo 

Preşedintele Consiliului de Supraveghere 
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