
 

 

 

RAPORT CURENT 

 

DIN DATA DE 26.02.2020 

 

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 

 

 

Evenimente importante de raportat 

 

-in data de 05 Februarie 2020 Consiliul de Administratie a decis convocarea Adunarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor, pentru data de 12 Martie 2020,   in vederea aprobarii  retragerii 

actiunilor societatii de la tranzactionare in cadrul Bursei de Valori Bucuresti, categoria standard si 

transformarea societatii Transilvania Constructii SA intr-o societate de tip inchis, in baza  

urmatoarelor acte normative:: 

-Legea nr 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,  articolul 

60, litera c)  

-Regulamentul nr 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

articolul 115, 

respectiv: 

-retragere voluntara, aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu 

respectarea urmatoarelor conditii: 

 
 -în ultimele 12 luni anterioare datei publicării convocatorului AGEA: 

    1. să se fi înregistrat un număr de cel mult 50 de tranzacţii cu acţiuni ale respectivului emitent, excepţie făcând 

tranzacţiile efectuate între persoane care acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul; şi 

    2. numărul de acţiuni tranzacţionate să reprezinte cel mult 1% din totalul acţiunilor reprezentând capitalul social al 

emitentului; 

 

 

-in data de 21 Februarie 2020, Autoritatea de Supraveghere Financiara a transmis catre societate 

adresa DETA  1538/21.02.2020, inregistrata in societate cu numarul 478/24.02.2020, prin care isi 

exprima punctul de vedere negativ cu privire la indeplinirea de cate societate a conditiilor legale 

pentru retragerea voluntara de la tranzactionare, in baza Hotararii AGEA. 

 

 

-in aceste conditii, in urma reanalizarii conditiilor legale, Consiliul de Administratie a decis 

revocarea Deciziei din 5 Februarie 2020 privind Convocarea Adunarii Generale Extraordinare 

a Actionarilor, ce urma sa aiba loc in data de 12 Martie 2020. 

 

 

 



 

 

 

Cu respect 

 

Director General 

Timofte Andrei Iancu 

 

 
-atasam la presenta: 

 

Adresa ASF DETA 1538/21.02.2020 (inregistrata in societate cu nr 478/24.02.2020). 

 

 


