
 

 

 

RAPORT CURENT 

 

DIN DATA DE 24.09.2020 

 

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3  Cluj-Napoca 

Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard 

 

Cod de inregistrare fiscala RO 199044 

Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei 

Numar de ordine in ORC: J12/8/1991 

 

Subscrisa Transilvania Constructii SA, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, strada Taietura 

Turcului, nr 47, etaj 3, avand Nr de inreg la Oficiul Registrului Comertului J12/8/1991 si CUI RO 

199044, prin prezenta va informeaza cu privire la urmatoarele aspecte: 

 

 

• Adunarea Generala Extraordinara a Actionatilor , care a avut loc in data de 22 Iunie 2020, la 

sediul social al societatii, in prezenta actionarilor detinand 760.423 actiuni ale societatii, 

reprezentand 95,08 % din capitalul social al societatii, respectiv 95,91 % din total drepturi de 

vot, a decis retragerea actiunilor societatii de la tranzactionare in cadrul Bursei de 

Valori Bucuresti, categoria standard si transformarea societatii Transilvania 

Constructii SA intr-o societate de tip inchis, in baza  urmatoarelor acte normative:: 

-Legea nr 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,  articolul 60, 

litera c)  

-Regulamentul nr 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, articolul 

115, 

respectiv: 

-retragere voluntara, in baza aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu 

respectarea urmatoarelor conditii: 

 
 -în ultimele 12 luni anterioare datei publicării convocatorului AGEA: 

    1. să se fi înregistrat un număr de cel mult 50 de tranzacţii cu acţiuni ale respectivului emitent, excepţie făcând 

tranzacţiile efectuate între persoane care acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul; şi 

    2. numărul de acţiuni tranzacţionate să reprezinte cel mult 1% din totalul acţiunilor reprezentând capitalul social al 

emitentului; 

 

Cu  95,08 %   din   capitalul   social  si 95,91% din drepturile de vot,  respectiv  95,91%  voturi 

pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abţinere 

• In conformitate cu prevederile articolului 115, litera (b), punctul A), paragraful (ii), acţionarii 

care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale a Actionarilor au  dreptul de a se 

retrage din cadrul emitentului şi de a obţine contravaloarea acţiunilor, in urmatoarele 

conditii: 

 

 

 



 

 

 

- Pretul ce urmeaza sa fie achitat actionarilor care doresc sa se retraga din societate este de 155 lei/actiune. 

Acest pret a fost stabilit de catre Veridio SRL, evaluator independent, membru ANEVAR, inregistrat la 

Autoritatea de Supraveghere Financiara. Evalaurea a fost realizata in conformitate cu standardele internationale 

de evaluare. Acest pret a fost adoptat de Adunarea Generala  Extraordinara a Actionarilor drept pret ce urmeaza 

a fi platit de societate catre actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere; 

- dreptul actionarilor  care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA de retragere  de la tranzactionare , de a se 

retrage din societare , poate fi exercitat de acţionarii existenţi la data de înregistrare  (respective data de 23 

Septembrie 2020)  , cu condiţia ca aceştia să fi deţinut respectivul pachet de acţiuni şi la data de referinţă a 

AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacţionare (respective la data de 10 Iunie 2020); 

 
-acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacţionare pot solicita retragerea din 

societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, (data de inregistrare este data de 23 Septembrie 2020) 

prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens 

 

• Actionarii care doresc sa-si exercite dreptul de retragere din societate vor depune urmatoarele 

documente  la Registratura societatii sau pe adresa de email :   

office@transilvaniaconstructii.ro: 

-cerere de retragere din societate; 

 -modalitatea prin care doresc efectuarea platii, cu respectarea prevederilor Art 177 din  

Regulamentul nr 5/2008, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara; 

-copie dupa Cartea de Identitate; 

-adeverinta eliberata de o banca comerciala, din care sa rezulte IBAN -ul actionarului 

            

 

Cererile de retragere din societate, insotite de documentele mentionate anterior , pot fi depuse 

pana la sfarsitul zilei de 9  Noiembrie 2020. 

Societatea va achita pretul actiunilor catre actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere 

in termen de 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii; 

 

 

 

Cu respect 

Director General 

Timofte Andrei Iancu 
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