
                                        

 

Nr. 1993/10.03.2021 
 
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: 10.03.2021 
 
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 instanțelor judecătorești 

S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, potrivit informațiilor 
existente pe portalul instanțelor de judecată, prin Sentinţa nr. 56/2021 din 09.03.2021, pronunţată de 
Tribunalul Braşov în dosarul nr. 1076/62/2020, instanţa constată perimată cererea formulată de 
reclamanții Szabo Ştefan, Carapiti Dumitru şi Luţac Gheorghe în contradictoriu cu S.I.F. Transilvania. 

Hotărârea este dată cu drept de recurs în termen de 5 de zile de la pronunțare.  

Precizăm că obiectul dosarului nr. 1076/62/2020 l-a constituit cererea de suspendare a efectelor 
Hotărârii nr. 1/30.03.2020 a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania prin care s-a dispus, 
printre altele: 

- revocarea Hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 prin care s-au 

desemnat ca membri ai Directoratului, pentru un nou mandat pentru o perioada de 4 ani, 

începând cu data de 20.04.2020 şi până la data de 19.04.2024, domnii Fercală Mihai, Stan Iulian 

şi Szitas Ştefan; 

- revocarea dlui Fercală Mihai din funcţia de preşedinte al Directoratului/preşedinte 
executiv/director general, cu încetarea mandatului de membru al Directoratului- Preşedinte, cu 
efect imediat, începând din data de 30.03.2020; 
 - numirea în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere, a dlui dr. ec. Petria 

Nicolae, cu efect imediat, începând din data de 30.03.2020. 
       

Marius-Adrian Moldovan 
Președinte Executiv/Director General 
 
 
 
Radu-Claudiu Roșca                                                                             Ofițer de conformitate 
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct                    Loredana-Floriana Baston 


