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Eveniment important de raportat: Materiale informative aferente AGOA și AGEA din 4/5 decembrie 

2020 și recomandări de vot  

Directoratul SIF Transilvania informează acționarii că materialele informative aferente punctelor de pe 

ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, convocate pentru data 

de 4/5 decembrie 2020, precum și formularele buletinelor de vot și împuternicirilor speciale, 

actualizate ca urmare a completării ordinii de zi și a încheierii termenului limită pentru depunerea 

candidaturilor pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere sunt disponibile pe site-ul 

societății, la adresa www.siftransilvania.ro, secțiunile A.G.O.A. Decembrie 2020 și A.G.E.A. Decembrie 

2020. 

Reamintim acționarilor faptul că în cadrul adunărilor generale convocate în data de 4/5 decembrie 

2020, dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic), prin 

reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau prin participare directă la lucrările 

adunărilor generale. 

În condițiile prelungirii stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14.11.2020 și 

impunerea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru 

siguranța acționarilor și din motive de prudență, Directoratul societății recomandă acționarilor 

exercitarea dreptului de vot prin corespondență, în conformitate cu prevederile Procedurii privind 

organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, disponibilă pe site-ul societății în 

secțiunile A.G.O.A. Decembrie 2020 și A.G.E.A. Decembrie 2020. 

În ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 

Directoratul recomandă acționarilor să voteze „Pentru” la Varianta 1A din cadrul Buletinului de vot 

nr. 1 și pentru toate punctele înscrise pe Buletinul de vot nr. 4. 

În ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 

Directoratul recomandă acționarilor să voteze „Pentru” la toate punctele înscrise pe Buletinul de vot 
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nr. 1, pentru Varianta 8A din cadrul Buletinului de vot nr. 2 și Varianta 7A din cadrul Buletinului de vot 

nr. 3. 

Facem precizarea că recomandările de vot ale Directoratului societății, prezentate mai sus, sunt 

orientative, nu pot fi considerate în niciun fel obligatorii pentru acționari și nici ca fiind document 

suport/argument pentru fundamentarea votului. Acționarii sunt liberi să decidă asupra modului în care 

votează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor. 
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