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referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a
Adunãrilor Generale Ordinarã ºi Extraordinarã ale

Acþionarilor din 11/12 august 2014
(SINTEZÃ)

POZIÞIA DIRECTORATULUI S.I.F. TRANSILVANIA
PRIVIND PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ªEDINÞEI

A.G.O.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2014

1. La punctul 1 al ordinii de zi Directoratul S.I.F. Transilvania a introdus
consultarea prin vot a acþionarilor cu privire la alegerea membrilor
Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ - alegere care a 
fost solicitatã de grupul de acþionari ce deþine împreunã 5,02 % din
capitalul social al S.I.F. Transilvania (Fraþilã Constantin, Frãþilã Maria
Alexandra ºi Alexe Gabriela) 
2. La punctul 2 al ordinii de zi grupul de acþionari ce deþine împreunã 5,02
% din capitalul social al S.I.F. Transilvania (Frãþilã Constantin, Frãþilã
Maria Alexandra ºi Alexe Gabriela) propune alegerea Consiliului de
Supraveghere al S.I.F.Transilvania prin metoda votului cumulativ, pentru
un mandat de 4 ani .
Poziþia Directoratului S.I.F. Transilvania privind punctele 1 ºi 2 ale ordinii
de zi a ºedinþei A.G.O.A. este urmãtoarea:

- Întrucât grupul de acþionari care a solicitat alegerea Consiliului de
Supraveghere prin metoda votului cumulativ nu are o deþinere semnificativã (de cel 
puþin 10%), Directoratul societãþii a inclus pe ordinea de zi (punctul 1) consultarea
prin vot a acþionarilor cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere
prin aceastã metodã [cf. prevederilor alin. (1) al art. 125 din Regulamentul
C.N.V.M. nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul A.S.F. nr. 6/2014]; 

- În cazul în care majoritatea acþionarilor voteazã "împotrivã" la punctul 1 al
ordinii de zi punctele 2, 3 ºi 4 devin neaplicabile; punctele 2, 3 ºi 4 ale ordinii de zi
vor fi supuse votului acþionarilor numai în situaþia în care majoritatea acþionarilor
voteazã "pentru" la punctul 1 al ordinii de zi;

- Conform prevederilor legale, aplicarea metodei votului cumulativ pentru
alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere a fost reglementatã pentru protecþia 
acþionarilor minoritari faþã de acþionarii majoritari ai societãþilor. În cadrul S.I.F.
Transilvania S.A., datoritã limitei legale de deþinere a acþiunilor emise de aceasta
(5% din capitalul social), nu existã un acþionar majoritar faþã de care acþionarii
minoritari ar fi puºi în situaþia de a-ºi lua mãsurile de protecþie prin aplicarea metodei
votului cumulativ. Toþi cei 7 membri actuali ai Consiliului de Supraveghere au fost
aleºi de Adunãrile Generale ale Acþionarilor la propunerea unor acþionari minoritari,
întrucât la S.I.F. Transilvania NU EXISTÃ ACÞIONARI MAJORITARI ªI NICI NU
POT EXISTA ACÞIONARI MAJORITARI. Faþã de aceastã situaþie de fapt ºi de
drept, specificã S.I.F. Transilvania S.A. ºi celorlalte societãþi de investiþii financiare,
alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al societãþii prin metoda votului
cumulativ NU ESTE NICI NECESARÃ ªI NICI  OPORTUNÃ;

- În prezent, S.I.F. Transilvania S.A. este administratã de un Directorat sub
supravegherea unui Consiliu de Supraveghere format din 7 membri. Cinci dintre cei 
ºapte membri ai actualului Consiliu de Supraveghere au fost aleºi în cadrul
Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor din 20.04.2013 pentru un mandat de 4
ani. Doi dintre cei ºapte membri au fost aleºi, pentru un mandat egal cu mandatul
actualului Consiliu de Supraveghere în cadrul Adunãrii Generale Extraordinare a
Acþionarilor din 28.04.2014. 
În concluzie, rezultã cã revocarea ºi realegerea membrilor Consiliului de
Supraveghere al S.I.F. Transilvania prin metoda votului cumulativ nu este
nici obligatorie ºi nici oportunã. 
Directoratul S.I.F.Transilvania susþine:

- Votul "ÎMPOTRIVÃ" la punctul 1 al ordinii de zi 
- Votul "ÎMPOTRIVÃ" la punctul 2 al ordinii de zi 

3. La punctul 3 al ordinii de zi grupul de acþionari ce deþine împreunã 5,02
% din capitalul social al S.I.F. Transilvania (Frãþilã Constantin, Frãþilã
Maria Alexandra ºi Alexe Gabriela) propune aprobarea drept criteriu de
alegere a membrilor Consiliului de Supraveghere vârsta cea mai micã a
candidatului dintre candidaþii care au obþinut acelaºi numãr de voturi
cumulate exprimate de  acelaºi numãr de acþionari.
4. La punctul 4 al ordinii de zi grupul de acþionari ce deþine împreunã 5,02
% din capitalul social al S.I.F. Transilvania (Frãþilã Constantin, Frãþilã
Maria Alexandra ºi Alexe Gabriela) propune aprobarea contractului de
administrare pentru membrii Consiliului de Supraveghere, urmare a
alegerii acestora prin metoda votului cumulativ.

Poziþia Directoratului S.I.F. Transilvania privind punctele 3 si 4 ale ordinii
de zi a ºedinþei A.G.O.A. este urmãtoarea:
Þinând seama de urmãtoarele:

- art. 23 al Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 stabileºte drept criterii de
îndeplinit în cazul membrilor Consiliului de Supraveghere  "sã aibã o bunã reputaþie 
ºi o experienþã suficientã pentru a asigura administrarea sigurã ºi prudentã a
societãþilor de administrare a investiþiilor " ºi "sã aibã o experienþã profesionalã în
domeniul pieþei de capital/asigurãrilor/pensiilor private sau în domeniul bancar ori
al administrãrii de investiþii de minim 3 ani ";

- art. 126 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, emis în vederea aplicãrii
metodei votului cumulativ, stabileºte cã "În situaþia în care douã sau mai multe
persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administraþie obþin acelaºi
numãr de voturi cumulate, este declaratã aleasã ca membru în consiliul de
administraþie persoana care a fost votatã de un numãr mai mare de acþionari", iar
"Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administraþie în situaþia în care
douã sau mai multe persoane propuse obþin acelaºi numãr de voturi cumulate,
exprimate de acelaºi numãr de acþionari, sunt stabilite de AGA, conform
propunerilor înscrise pe ordinea de zi din convocator, ºi sunt precizate în
procesul-verbal al acesteia".

Rezultã cu claritate caracterul nefondat ºi lipsit de maturitate a propunerii 
ca "vârsta cea mai micã a candidatului" sã fie utilizatã drept criteriu de
alegere a membrilor Consiliului de Supraveghere. Promovarea unui astfel
de criteriu de departajare a candidaþilor pentru Consiliul de Supraveghere
ar însemna ignorarea exigenþelor legislative privind respectarea normelor
de prudenþialitate în administrarea investiþiilor ºi ar contraveni
interesului acþionarilor S.I.F. Transilvania S.A. Braºov.
Directoratul S.I.F. Transilvania susþine:

- Votul "ÎMPOTRIVÃ" la punctul 3 al ordinii de zi 
- Votul "ÎMPOTRIVÃ" la punctul 4 al ordinii de zi 

5. La punctul 5 al ordinii de zi grupul de acþionari ce deþine împreunã 5,02
% din capitalul social al S.I.F. Transilvania (Frãþilã Constantin, Frãþilã
Maria Alexandra ºi Alexe Gabriela) propune acþionarilor aprobarea pornirii 
acþiunii în rãspundere împotriva d-lui Fercalã Mihai - Preºedinte
Executiv/Director General, pentru activitãþi desfãºurate în calitate de
membru al Directoratului.
Poziþia Directoratului S.I.F. Transilvania faþã de justificãrile pe care
grupul de acþionari le invocã pentru pornirea acþiunii în rãspundere
împotriva d-lui Fercalã Mihai  este urmãtoarea:

- În mod total eronat ºi tendenþios se apreciazã cã Directoratul S.I.F.
Transilvania a completat în mod abuziv ordinea de zi a ºedinþei A.G.A. cu punctul
privind consultarea prin vot a acþionarilor cu privire la alegerea membrilor
Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ (punctul nr. 1 al ordinii
de zi) ; asa cum s-a precizat la punctul 1 din prezentul material adresat
acþionarilor, includerea acestui punct pe ordinea de zi este cerutã imperativ de
prevederile regulamentare ºi nu poate fi lãsat la liberul arbitru al grupului
Frãþilã/Frãþilã/Alexe; acest grup ar fi dorit ca ordinea de zi sã se desfãºoare fãrã
respectarea prevederilor legale, acesta fiind de altfel ºi motivul pentru care îºi
exprimã temerea cã introducerea, în temeiul legii, de cãtre Directorat al acestui
punct pe ordinea de zi, "poate avea ca ºi consecinþã imposibilitatea parcurgerii
ordinii de zi". În realitate însã, prin poziþia exprimatã , grupul Frãþilã/Frãþilã/Alexe
nu doreºte ca acþionarii sã fie consultaþi prin vot, conform legii; este evident cã
acest grup trateazã cu dispreþ legea ºi acþionarii S.I.F. Transilvania ºi nu agreeazã
respectarea legii de cãtre Directorat; 

- Grupul Frãþilã/Frãþilã/Alexe invocã nerespectarea cadrului legal de cãtre
Directoratul S.I.F. Transilvania în ceea ce priveºte utilizarea procurilor speciale
utilizate la alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al S.I.F.
Transilvania în ºedinþa A.G.A. din data de 28.04.2014; se invocã, de asemenea,
deciziile de sancþionare a membrilor Directoratului de cãtre A.S.F. Grupul
Frãþilã/Frãþilã/Alexe trece sub tãcere faptul cã, în anul 2013, prin utilizarea
aceleiaºi procuri speciale Frãþilã Constantin a fost ales membru al Consiliului de
Supraveghere al S.I.F.Transilvania. Atunci procura a fost legalã pentru cã dânsul a 
fost ales, acum aceeaºi procurã nu mai este legalã pentru cã acþionarii nu au votat
aºa cum a gândit Frãþilã Constantin. Dacã utilizarea acestei procuri speciale este
"un act de abuz în serviciu" poate Frãþilã Constantin sã accepte cã este membru în 
Consiliul de Supraveghere prin exercitarea unui act de abuz în serviciu?  Nu
spunem nimic de moralitatea ºi buna reputaþie de care trebuie sã dea dovadã un
membru al Consiliului de Supraveghere care a fost avizat de Autoritatea de
Supraveghere Financiarã. Grupul uitã sã mentioneze cã acest model de procurã
specialã a fost validat prin sentinþe judecãtoreºti, unul dintre reclamanþi fiind
nimeni altul decât  Frãþilã Constantin. Grupul uitã, sau poate cã nu ºtie, cã
autoritatea pieþei de capital (C.N.V.M./A.S.F.), în cadrul controalelor de fond

efectuate la S.I.F. Transilvania a validat legalitatea acestei procuri speciale; cu
privire la deciziile de sancþionare emise de A.S.F., informãm acþionarii cã acestea
au fost contestate ºi suntem în aºteptarea soluþionãrii acestora de cãtre A.S.F.;

- Grupul  Frãþilã/Frãþilã/Alexe invocã efectuarea de cãtre S.I.F. Transilvania
de tranzacþii dubioase ºi fraudarea S.I.F. Transilvania prin plata de comisioane de
tranzacþionare peste nivelul comisioanelor de tranzacþionare practicate în piaþã.
Apreciem afirmaþiile fãcute la adresa conducerii S.I.F. Transilvania drept
calomnioase ºi ne rezervãm dreptul de a proceda în consecinþã. Nu suntem
surprinºi însã cã membrii grupului nu cunosc ce înseamnã cultivarea de relaþii
tradiþionale ºi parteneriate de lungã duratã, nu cunosc cã aceste parteneriate - de
peste 20 de ani de zile - au fost cele care au ajutat constant S.I.F. Transilvania la
identificarea de investitori într-o piaþã extrem de dificilã;

- Grupul Frãþilã/Frãþilã/Alexe invocã nereguli în gestionarea diferitelor
participaþii din portofoliul S.I.F.Transilvania; se ignorã toate argumentele
prezentate de Directorat în cadrul ºedinþelor Consiliului de Supraveghere ºi în
cadrul rapoartelor periodice prezentate de Directorat în Consiliul de Supraveghere; 
se ignorã deciziile de afaceri luate de conducerea executivã a S.I.F. Transilvania,
decizii luate în strictã concordanþã cu strategia de dezvoltare, programul
investiþional ºi bugetul de venituri ºi cheltuieli aprobate de acþionari. Se ignorã
rapoartele de audit intern ºi rapoartele auditorului financiar statutar care certificã
fãrã rezerve operaþiunile economice efectuate la nivelul societãþii. Se ignorã
rezultatele deosebite ale S.I.F. Transilvania pe toatã perioada sa de funcþionare,
sub conducerea actualului Preºedinte Executiv/Director General Mihai Fercalã; se
ignorã contribuþia Preºedintelui Executiv/Director General Mihai Fercalã în
formarea ºi dezvoltarea pieþei de capital româneºti;  se ignorã faptul cã politica
dividendului înalt promovatã de acþionari a impus valorificarea corespunzãtoare a 
participaþiilor societãþii;

- Grupul  Frãþilã/Frãþilã/Alexe utilizeazã în materialul "Justificare la
solicitarea de completare a ordinii de zi" informaþii privilegiate pe care
FrãþilãConstantin le deþine în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al
S.I.F. Transilvania; ne întrebãm cum a avut acces la informaþii din Consiliul de
Supraveghere al S.I.F. Transilvania  Frãþilã Maria Alexandra ºi Alexe Gabriela  care 
au semnat, alãturi de Frãþilã Constantin, "Justificarea" menþionatã; sesizãm
public Autoritatea de Supraveghere Financiarã asupra diseminãrii de
informaþii privilegiate de Frãþilã Constantin, membru al Consiliului de
Supraveghere al S.I.F. Transilvania, avizat în aceastã calitate de
Autoritatea de Supraveghere Financiarã;

- Grupul  Frãþilã/Frãþilã/Alexe,  atât împreunã cât ºi prin Frãþilã Constantin,
care deþine ºi calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere, prejudiciazã grav
imaginea S.I.F. Transilvania ºi a top-managementului acesteia ºi relaþiile
instituþionale ale S.I.F. Transilvania cu instituþii ºi autoritãþi publice de înalt
prestigiu (Autoritatea de Supraveghere Financiarã, Parlamentul României); se
invocã luãri de poziþie ºi afirmaþii fãcute de Preºedintele Executiv /Director General 
al S.I.F. Transilvania care nu au  nicio legãturã cu realitatea;

- Apreciem cã propunerea fãcutã de grupul Frãþilã/Frãþilã/Alexe de
pornire a acþiunii în rãspundere împotriva d-lui Fercalã Mihai - Preºedinte
Executiv/Director General este complet nejustificatã ºi prejudiciazã grav
interesele acþionarilor S.I.F. Transilvania.
Directoratul S.I.F. Transilvania susþine:

- Votul "ÎMPOTRIVÃ" la punctul 5 al ordinii de zi 
6. La punctul 6 al ordinii de zi  un numãr de 63 de acþionari, dintre care 33
acþionari persoane juridice ºi 30 de acþionari persoane fizice, ce deþin
împreunã un procent de 10,2038 % din capitalul social al S.I.F. Transilvania 
propune acþionarilor aprobarea revocãrii d-lui Constantin Frãþilã din funcþia
de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.
Având în vedere:

- poziþiile defãimãtoare adoptate de dl. Frãþilã Constantin la adresa S.I.F.
Transilvania S.A., a Consiliului de Supraveghere ºi Directoratului S.I.F.
Transilvania;

- conflictul de interese cu S.I.F. Transilvania - pagubele aduse societãþilor
SCUT S.A. Constanþa ºi COMCM S.A. Constanþa din portofoliul S.I.F.
Transilvania prin actele de administrare ale lui Frãþilã Constantin;

- lipsa lui de pregãtire ºi experienþã relevante în domeniul pieþei de capital;
- conflictul permanent în cadrul organelor de supraveghere generat de acest

administrator;
- neînþelegerea elementelor definitorii ale guvernanþei corporative ºi a

sistemului de administrare dualist,
un grup de acþionari care doreºte protejarea interesului social al S.I.F. Transilvania 
ºi a acþionarilor sãi propune invalidarea de cãtre acþionari a calitãþii de
administrator a d-lui Frãþilã Constantin.
Directoratul S.I.F. Transilvania este de acord cu aceastã propunere ºi
susþine:

- Votul "PENTRU" la punctul 6 al ordinii de zi 

POZIÞIA DIRECTORATULUI S.I.F. TRANSILVANIA
PRIVIND PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ªEDINÞEI

A.G.E.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2014

1. La punctul 1 al ordinii de zi grupul de acþionari ce deþine împreunã 5,02
% din capitalul social al S.I.F. Transilvania (Frãþilã Constantin, Frãþilã
Maria Alexandra ºi Alexe Gabriela) propune completarea ºi modificarea
actului constitutiv al societãþii în ceea ce priveºte remuneraþiile
membrilor Consiliului de Supraveghere ºi membrilor Directoratului ºi 

participarea acestora ºi a personalului societãþii la repartizarea profitului
net aferent fiecãrui exerciþiu financiar al societãþii.
Poziþia Directoratului S.I.F. Transilvania privind propunerea grupului de
acþionari este urmãtoarea:

- Nivelul remuneraþiilor membrilor Consiliului de Supraveghere ºi ai
Directoratului sunt stabilite de cãtre acþionari, în mod transparent, prin
prezentarea limitelor acestora în Actul constitutiv al companiei; 

- Nivelul remuneraþiilor membrilor Consiliului de Supraveghere este stabilit în 
concordanþã cu prevederile actului constitutiv ºi este înscris în Contractele de
administrare încheiate de societate cu fiecare membru al Consiliului în parte;

- Limitele generale ale remuneraþiilor membrilor Directoratului sunt stabilite
în actul constitutiv, iar nivelurile efective de încadrare au fost stabilite de Consiliul
de Supraveghere ºi sunt înscrise în contractele de mandat încheiate de societate
cu fiecare membru al Directoratului în parte;

- În stabilirea nivelurilor remuneraþiilor membrilor Consiliului de Supraveghere
ºi membrilor Directoratului ºi a dreptului acestora de a participa la repartizarea
profitului net aferent fiecãrui exerciþiu financiar s-au avut în vedere urmãtoarele:
ü specificul activitãþii de investiþii financiare care impune o înaltã specializare ºi

profesionalism ridicat pentru toþi angajaþii societãþilor de investiþii financiare ºi cu
deosebire pentru membrii Directoratului ºi ai Consiliului de Supraveghere;
ü criteriile de profesionalism ºi eligibilitate stabilite de Autoritatea de Supraveghere

Financiarã pentru persoanele care pot ocupa poziþiile membrilor Directoratului ºi ai
Consiliului de Supraveghere, criterii care restrâng sfera persoanelor care pot candida
pentru ocuparea unor astfel de posturi;
ü gestionarea de active financiare de sute de milioane de euro presupune asumarea

unor responsabilitãþi deosebite care trebuie sã-ºi gãseascã un corespondent
echivalent în remuneraþia acordatã; de deciziile membrilor Directoratului ºi ai
Consiliului de Supraveghere depinde eficienþa cu care se gestioneazã activele
financiare ale S.I.F. Transilvania S.A. Braºov;
ü dreptul privind participarea membrilor Directoratului ºi ai Consiliului de Supraveghere

la repartizarea profitului net aferent fiecãrui exerciþiu financiar este prevãzut în Actul 
constitutiv ºi este supus aprobãrii acþionarilor; criteriul de bazã în decizia acþionarilor
este modul în care membrii Directoratului ºi ai Consiliului de Supraveghere au realizat
Bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi programul de investiþii în exerciþiul financiar supus
aprobãrii adunãrii generale.

În concluzie, apreciem cã actualele prevederi ale Actului constitutiv al
S.I.F. Transilvania S.A., în ceea ce priveºte remuneraþia membrilor
Directoratului ºi ai Consiliului de Supraveghere ºi posibilitatea participãrii 
acestora la repartizarea profitului net sunt rezonabile ºi în concordanþã cu
responsabilitãþile asumate în gestionarea activelor financiare ale
societãþii.
Aceste remuneraþii se încadreazã în grila remuneraþiilor practicate în
celelalte patru S.I.F-uri ºi în practica stimulentelor acordate de acþionari
administratorilor în celelalte patru societãþi de investiþii financiare.
Directoratul S.I.F. TRANSILVANIA susþine votul "ÎMPOTRIVÃ" la punctul
1 al ordinii de zi.
2. La punctele 2 ºi 3 ale ordinii de zi grupul de acþionari ce deþine împreunã
5,02 % din capitalul social al S.I.F. Transilvania (Frãþilã Constantin, Frãþilã 
Maria Alexandra ºi Alexe Gabriela) propune adoptarea unor hotãrâri ce
vizeazã administratorii ºi directorii societãþilor în care S.I.F. Transilvania
este acþionar majoritar.
Poziþia Directoratului S.I.F. Transilvania privind propunerea grupului de
acþionari este urmãtoarea:

- Propunerile fãcute  induc ideea greºitã cã printr-o hotãrâre a A.G.E.A. S.I.F. 
Transilvania  pot fi modificate raporturile juridice existente între societãþile din
portofoliul S.I.F. Transilvania ºi organele de conducere ºi control organizate în
cadrul acestor societãþi;

- Între societãþile din portofoliul S.I.F. Transilvania S.A. ºi administratorii ºi
directorii acestora existã încheiate contracte de administrare ºi de mandat pentru
administrarea ºi conducerea acestora, contracte bilaterale ce pot fi modificate
numai prin acordul de voinþã al pãrþilor semnatare; hotãrîrile A.G.A. S.I.F.
Transilvania nu pot ºi nu trebuie sã poatã influenþa conþinutul sau validitatea
contractelor încheiate de societãþile din portofoliu;

- Se ignorã, din neºtiinþã sau rea credinþã, legislaþia care guverneazã
activitatea societãþilor comerciale care sunt gestionate de organisme de decizie ºi
de control proprii.
În concluzie, propunerile fãcute de grupul de acþionari nu sunt de
competenþa adunãrii generale a acþionarilor S.I.F. Transilvania S.A.
Braºov.
Directoratul S.I.F. TRANSILVANIA susþine votul "ÎMPOTRIVÃ" la punctele 
2 ºi 3 ale ordinii de zi .

Notã: Documentele integrale referitoare la problemele înscrise pe ordinea
de zi a adunãrilor generale ale acþionarilor se pot consulta începând cu
data de 11.07.2014 la sediul societãþii, în zilele lucrãtoare, între orele
900-1500 sau pe website-ul www.siftransilvania.ro, secþiunile "A.G.O.A.
august 2014" ºi "A.G.E.A. august 2014". Acþionarii pot obþine de la sediul
societãþii, la cerere ºi contra cost, copii ale documentelor referitoare la
problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe website-ul
societãþii.

Mihai Fercalã
Preºedinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreºedinte Executiv/Director General Adjunct


