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Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul instanţelor de judecată  

S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, în 

conformitate cu informaţiile disponibile pe portalul instanţelor de judecată: 

1. Prin Sentinţa civilă nr. 585/2020  din 31.07.2020 pronunţată de Tribunalul Braşov  în 

dosarul nr. 1277/62/2020 instanţa: 

- Respinge excepţia lipsei de interes a reclamanţilor invocată de pârâţii Frăţilă 

Constantin şi Moldovan Marius Adrian în cererea conexată.  

- Respinge cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale formulată şi completată de 

reclamanţii Szabo Ştefan, Carapiti Dumitru, Luţac Gheorghe în contradictoriu cu pârâţii 

Andănuţ Crinel-Valer, Moldovan Marius Adrian, Petria Nicolae şi Frăţilă Constantin, şi cu 

citarea SIF Transilvania, ca inadmisibilă.  

- Respinge cererea conexă de emitere a ordonanţei preşedinţiale formulată de 

reclamanţii Fercală Mihai, Szabo Ştefan, Carapiti Dumitru, Luţac Gheorghe în contradictoriu 

cu pârâţii Andănuţ Crinel-Valer, Moldovan Marius Adrian, Petria Nicolae, şi Frăţilă 

Constantin, ca inadmisibilă.  

Hotărârea este dată cu drept de apel în 5 zile de la pronunţare.  

 

Precizăm că obiectul dosarului nr. 1277/62/2020 al Tribunalului Braşov îl constituie 

cererea formulată de reclamanţii Szabo Stefan, Carapiti Dumitru şi Luţac Gheorghe prin care 

au solicitat instanţei suspendarea executării Hotărârilor Consiliului de Supraveghere al SIF 

Transilvania nr. 5 şi 6 din 02.05.2020 şi Hotărârile nr. 1 şi 4 din 05.05.2020. Astfel: 

Prin Hotărârea nr. 5 din 02.05.2020:  

Art. 1 Se aprobă conţinutul raportului curent, în care este publicata Hotararea AGOA 

din 28.04.2020, intocmita conform voturilor exprimate înscrise în documentul “Hotararea nr. 
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1 a AGOA S.I.F. Transilvania din 28.04.2020” postat pe site-ul societatii in 28.04.2020 sub 

semnatura lui Mihai Fercala, Stefan Szitas si Marcus Valeriu Marin, ofiter de conformitate. 

Art. 2 Se aprobă continutul raportului curent privind A.G.E.A. convocata pentru data 

de 11/12.05.2020. 

Art. 3 Se ia act de vointa actionarilor societatii exprimata prin voturile cu care a fost 

adoptat art. 13 al Hotatarii AGOA nr. 1 din 28.04.2020 si in temeiul art. 155
2
 alin. 6 din Legea 

nr. 31/1990R, a constatat ca incepand cu data de 28.04.2020 a incetat de drept mandatul de 

membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Carapiti Dumitru 

Prin Hotărârea nr. 6 din 02.05.2020:  

Art. 1 – se aprobă conţinutul raportului curent privind situaţia litigiilor în care este 

implicată SIF Transilvania SA conform informaţiilor disponibile pe portalul instanţelor de 

judecată, pentru perioada 22.04.2020 - prezent 

Prin Hotărârea nr. 1 din 05.05.2020:  

Art. 1 – se aprobă raportul curent privind realizarea actului de administrare al 

societăţii ce va fi transmis ASF şi BVB spre publicare. 

Art. 2 – Se aprobă raportul curent privind desfăşurarea lucrărilor AGEA SIF 

Transilvania din 11/12.05.2020, ce va fi transmis ASF şi BVB spre publicare.  

Hotărârea nr. 4 din 05.05.2020 se referă la organizarea şi componenţa comitetelor 

consultative ale CS. 

 

De asemenea, la acest dosar a fost conexat dosarul nr. 1493/62/2020 al Tribunalului 

Braşov care are ca obiect cererea formulată de reclamanţii Szabo Stefan, Carapiti Dumitru şi 

Luţac Gheorghe prin care au solicitat instanţei suspendarea executării Hotărârii Consiliului de 

Supraveghere al SIF Transilvania nr.1/14.05.2020 prin care s-a aprobat conţinutul raportului 

curent privind realizarea actului de administrare al SIF Transilvania stabilit de ASF în sarcina 

Consiliului de Supraveghere prin decizia nr 558/06.05.2020 şi nr. 1/18.05.2020 prin care s-a 

aprobat raportul curent privind schimbările în conducerea companiei, începând cu data de 

15.05.2020, potrivit Autorizaţiilor ASF nr. 77 şi 78 din 15.05.2020. 
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