
 

 

 

RAPORT CURENT 

 

DIN DATA DE 04.04.2018 

 

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 

 

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Transilvania Constructii 

SA din 26/27 Aprilie 2018 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

Inregistrata la ORC sub numarul J12/8/1991,avand codul de inregistrare fiscala 199044, capitalul 

social subscris si varsat de 26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str Taietura Turcului, nr 47, etaj 3. 

In temeiul art 117.1 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata si republicata, 

precum si in temeiul art 7 din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 

acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale. 

 

Avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 

din data de 26/27.04.2018, introdusa de catre Dl Timofte Andrei Iancu, actionar al societatii cu un 

numar de 461.635 de actiuni din totalul de 799.751 actiuni , reprezentand 57,72% din capitalul social, 

se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Transilvania Constructii 

SA , convocata pentru 26/27.04.2018 cu urmatoarele puncte:  

 

1.Aprobarea distribuirii de dividende, din profitul net al anilor precedenti, ramas nerepartizat. Valoarea 

totala  a dividendelor repartizate este  de 2.239.302,80 lei, dividendul brut/actiune fiind de 2,8 lei. 

2.Aprobarea datei de 5 iunie  2018 ca data de plata a dividendenlor. 

Celelalte prevederi ale convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26/27.04.2018, 

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea IV-a , nr 1205/23.03.2018 nu se modifica. 

 

 

Justificarea completarilor aduse ordinii de zi a sedintei AGOA din 26/27.04.2018: 

Aprobarea platii acestor dividende este motivata prin necesitatea remunerarii actionarilor societatii, 

astfel incat investitia efectuata in actiunile societatii sa produca randamentul asteptat. De asemenea, 

distibuirea de dividende va avea ca si efect cresterea valorii actiunilor, acestea fiind mai atractive 



 

 

pentru potentialii investitori. 

Director General 

Timofte Andrei Iancu 


