
                                        

 

 

Nr.  2737 /09.04.2020 

Către: Bursa de Valori București 

           Autoritatea de Supraveghere Financiară 

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

Data raportului: 09.04.2020 

 
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:  Litigii pe rolul instanțelor judecătorești 

 

(i) Potrivit informațiilor existente pe portalul instanțelor de judecată, în Dosarul nr. 

1033/62/2020, Tribunalul Brașov a admis cererea de chemare în judecată formulată de S.I.F. 

Transilvania în contradictoriu cu pârâții Frățilă Constantin, Andănuț Crinel-Valer, Petria Nicolae 

și Moldovan Marius Adrian și a dispus suspendarea efectelor Hotărârii nr. 1 din data de 

19.03.2020 a Consiliului de Supraveghere și ale procesului-verbal încheiat în data de 19.03.2020 

până la soluționarea litigiului asupra fondului ce face obiectul Dosarului nr. 1028/62/2020 aflat pe 

rolul Tribunalului Brașov. Sentința a fost pronunțată cu drept de apel în 5 zile de la comunicare. 

 

(ii) În completarea informațiilor cuprinse în Rapoartele curente nr. 2576/01.04.2020, 

2605/02.04.2020 și 2673/06.04.2020, în conformitate cu adresa ASF nr. 3111/07.04.2020, S.I.F. 

Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că acțiunile promovate în 

instanță, la care se face referire în rapoartele curente sus-menționate, au ca obiect suspendarea pe 

cale de ordonanță președențială și anularea unor hotărâri adoptate ilegal de către un Consiliu de 

Supraveghere paralel, cu sfidarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestui Consiliu 

și a Actului constitutiv al societății. Aceste hotărâri au fost adoptate în baza unui vot exercitat în 

mod ilegal de către Frățilă Constantin, membru al Consiliului de Supraveghere, care este însă 

incompatibil cu această calitate, ca efect al încălcării art. 15 al Actului Constitutiv al S.I.F. 

Transilvania, a art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 și a art. 211 Cod Civil, întrucât este 

urmărit penal in personam în două dosare penale, conform comunicărilor parchetelor competente. 

Hotărârea din 19.03.2020, care a fost suspendată, conform punctului (i) de mai sus, avea în 

vedere o revocare ilegală a Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere, 

respectiv a d-lor Szabo Stefan și Carapiti Dumitru și numirea d-lui Andănuț Crinel Valer în funcția 

de Președinte al Consiliului de Supraveghere. 
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Prin Hotărârea din 30.03.2020 au fost aprobate, tot în mod ilegal, revocarea Președintelui 

Directoratului, numirea unei alte persoane în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de 

Supraveghere și revocarea Hotărârii Consiliului de Supraveghere din 15.01.2020 prin care au fost 

desemnați membrii Directoratului pentru un nou mandat cu o perioada de 4 ani, documentația 

aferentă fiind transmisă către A.S.F. 

Menționăm că asupra acestor ilegalități, A.S.F. a fost informată în mod corect, complet și în timp 

real de către societate. 

 

Mihai Fercală 

Președinte Executiv/Director General 

 

 

 

Iulian Stan 

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct 

 

 

Ștefan Szitas 

Membru al Directoratului/Director 

 

 

            Ofițer de conformitate 

                                                                                                                Marcus Valeriu Marin 
 


