
 

 

 

RAPORT CURENT 

 

DIN DATA DE 10.06.2019 

 

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 Numar de inreg la Of Registrului Comertului Cluj J12/8/1991 si CUI 

RO 199044, prin prezenta informeaza investitorii cu privire la faptul ca: 

 

- in data de 4 Iunie 2019, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, Hotararea 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Transilvania Construcii SA , din data de  24 Aprilie 

2019 , prin care s-a aprobat modificarea obiectului principal de activitate al societatii , din 4120 

“Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale” in 6820 “Inchirierea si subinchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”. 

 

- In conformitate cu prevederile articolului 134 alin (1), litera a)  din Legea 31/1990 , actionarii care 

nu au votat acest punct de pe ordinea de zi , prin care s-a schimbat obiectul principal de activitate, au 

dreptul de a se retrage din societate si a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate.  

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării Hotararii Adunării 

Generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

 

- In conformitate cu prevederile articolului 91, alin (1) din Legea 24/2017, pretul ce urmeaza a fi 

platit de societate catre actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere a fost stabilit la valoarea 

de 112,7 lei/ actiune. Raportul de evaluare actiuni a fost intocmit de catre SC Veridio SRL, evaluator 

independent, membru ANEVAR, inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara. Evalaurea a 

fost realizata in conformitate cu standardele internationale de evaluare.O sinteza a raportului de 

evaluare este publicata pe web-site-ul societatii, la adresa www.transilvaniaconstructii.ro  

- 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; 

-dovada calitatii de actionar al societatii la data de referinta , respective 11 Aprilie 2019; 

-copie dupa Cartea de Identitate; 

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

            

 

 

 

http://www.transilvaniaconstructii.ro/
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Cererile de retragere din societate, insotite de documentele mentionate anterior , pot fi depuse pana la 

sfarsitul zilei de 4 Iulie 2019. 

 

 

Cu respect 

Director General 

Timofte Andrei Iancu 


