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S.I.F. Transilvania S.A. 

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057 

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216 

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: Bursa de Valori București (simbol: SIF3) 

 

Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul instanţelor de judecată  

1. S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, în 

conformitate cu informaţiile disponibile pe portalul instanţelor de judecată: 

 Prin Decizia nr. 62/2020 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 

3534/2/2019, instanţa: 

- Ia act de renunţarea la judecată a reclamantei S.I.F. Transilvania S.A., în 

contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ia act că nu s-au solicitat 

cheltuieli de judecată.  

Hotărârea este dată cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va 

depune la Curtea de Apel Braşov. 

 

Precizăm că obiectul dosarului nr. 3534/2/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Braşov îl 

constituie acțiunea în contencios administrativ formulată de societatea noastră împotriva 

Deciziilor A.S.F. nr. 552/18.04.2019 și nr. 555/18.04.2019 referitoare la modul de stabilire a 

acțiunii concertate față de S.I.F. Transilvania.   

 

2.  La sediul societății a fost comunicată Încheierea nr. 643/C din data de 16.09.2020, 

pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 1028/62/2020, prin care instanța: 

-  Anulează ca netimbrată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta 

Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A. 

Hotărârea este dată cu drept la cerere de reexaminare pentru reclamantă, în termen de 

15 zile de la data comunicării prezentei încheieri, cerere ce se depune la Tribunalul Braşov. 
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Obiectul dosarului l-a constituit cererea formulată de societatea noastră prin care am 

solicitat instanței constatarea nulității Hotărârii nr. 1 a Consiliului de Supraveghere S.I.F. 

Transilvania S.A., din data de 19.03.2020. 

 
 

 

Marius - Adrian Moldovan 
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