
 

 

 

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 Extraordinare 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 Extraordinare a 

Actionarilor din data de 26/27.04.2018, introdusa de catre Dl Timofte Mircea, actionar al societatii cu 

un numar de 285.072 de actiuni din totalul de 799.751 actiuni , reprezentand 35,65% din capitalul 

social, se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Transilvania 

Constructii SA , convocata pentru 26/27.04.2018 cu urmatoarele puncte:  

 

1.Anularea in totalitate a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor   nr 215 din data de 

23 Ianuarie 2018, prin care s-a aprobat achizitionarea de catre societate a unui numar de 78.039 actiuni 

proprii. 

Celelalte prevederi ale convocatorului Adunarii Generale Extraordinare 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 AGEA din 26/27.04.2018: 

Anularea achizitiei de catre societate a propriilor actiuni este justificata prin faptul ca in acest moment 

nu consideram ca ar fi oportuna o asemenea tranzactie. 

Director General 

Timofte Andrei Iancu 


