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Eveniment important de raportat: justificãri ale acþionarilor care au solicitat
completarea ordinii de zi

În continuarea Raportului Curent nr. 5866 din 9 iulie 2014 referitor la completarea
ordinii de zi a Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor S.I.F. Transilvania S.A.
convocatã pentru data de 11/12 august 2014, Directoratul societãþii prezintã, în
sintezã, justificãrile acþionarilor care au solicitat completarea ordinii de zi.

I. În ceea ce priveºte solicitarea completãrii ordinii de zi cu punctul referitor la
"Aprobarea revocãrii d-lui Constantin Frãþilã din funcþia de membru al Consiliului de
Supraveghere", acþionarii au justificat completarea ordinii de zi cu acest punct având în
vedere urmãtoarele:

(i) în primul rând acþionarii solicitanþi aratã cã membrii consiliului de supraveghere
îºi desfãºoarã activitatea în cadrul societãþii pe baza unui mandat acordat de cãtre
acþionari, în urma alegerii acestora de cãtre adunarea generalã a acþionarilor. Factorul
primordial al raporturilor de mandat este încrederea pe care o acordã mandantul
mandatarului sãu. Faþã de activitatea d-lui Constantin Frãþilã, desfãºuratã atât în
cadrul S.I.F. Transilvania, dar ºi a celor în legãturã cu societatea ºi filialele acesteia i-a
îndreptãþit sã solicite completarea ordinii de zi cu un nou punct referitor la revocarea
d-lui Constantin Frãþilã din funcþia de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F.
Transilvania S.A. motivat de pierderea încrederii acþionarilor justificatã de activitatea ºi
atitudinea acestuia care relevã interese contrare intereselor societãþii ºi care aduc
atingeri grave imaginii S.I.F. Transilvania S.A. Braºov.

S-a apreciat cã solicitarea de a supune aprobãrii adunãrii generale a acþionarilor
alegerea membrilor consiliului de supraveghere prin metoda votului cumulativ se poate
prezenta ca o solicitare legitimã a unui acþionar sau grup de acþionari care deþin
împreunã, conform legii, cel puþin 5% din capitalul social al societãþii. Cu toate acestea,
o astfel de solicitare, transmisã în iunie 2014 de un acþionar - membru al consiliului de
supraveghere, în condiþiile în care 5 membri ai actualului Consiliu de Supraveghere au
fost aleºi în aprilie 2013, iar doi membri au fost aleºi în aprilie 2014, este apreciatã
ca fiind rezultatul exerciþiului abuziv al drepturilor derivate din calitatea de acþionar. O
astfel de solicitare nu se justificã nici prin raportare la o eventualã schimbare a
structurii acþionariatului S.I.F. Transilvania S.A. (faþã de natura juridicã a acestei
societãþi nu existã ºi nici nu poate exista un acþionar majoritar) ºi nici prin raportare la
perioada scursã din mandatului actualului consiliu de supraveghere.

Solicitarea grupului de acþionari de convocare a adunãrii generale a fost calificatã ca
fiind un abuz ºi prin observarea mãrimii procentului de deþinere (5% din capitalul social
al S.I.F. Transilvania), deþinere care conferã dreptul, iar societãþii obligaþia, de a
organiza o adunare generalã a acþionarilor cu o agendã impusã de acest grup. Ori,
solicitarea de alegere a consiliului de supraveghere prin metoda votului cumulativ poate
constitui o formã de "presiune" asupra celorlalþi membri ai consiliului de supraveghere ºi
indirect asupra membrilor directoratului, efectuatã în vederea atingerii unor obiective
personale, strãine de interesele societãþii ºi a acþionarilor acesteia, cu consecinþe
nefavorabile pentru societate.

(ii) Prezenþa d-lui Constantin Frãþilã în mass media pentru dezbaterea unor chestiuni
legate de activitatea internã a organelor societãþii, ocazie cu care a prezentat o serie de
informaþii privilegiate ºi confidenþiale obþinute în calitate de membru al Consiliului de
Supraveghere a condus la concluzia cã acesta recurge la fapte neloiale ºi frauduloase
care au ca obiect ºi efect lezarea drepturilor privind acþiunile emise de S.I.F.
Transilvania precum ºi prejudicierea intereselor acþionarilor.

(iii) Propunerea de completare a ordinii de zi a avut în vedere ºi activitatea d-lui
Constantin Frãþilã, în calitatea sa de acþionar ºi administrator al societãþilor - filialã ale
S.I.F. Transilvania S.A., activitate ce conduce la crearea unor pagube acestor societãþi
cu efecte indirecte în patrimoniul S.I.F. Transilvania S.A. prin diminuarea profitului ce
trebuie înregistrat de societãþile-filialã, profit ce trebuia sã se reflecte în dividendele
cuvenite acþionarilor acestora.

S-a avut în vedere maniera în care dl. Constantin Frãþilã acþioneazã în calitate de
membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A, conflictul de interese
în care se aflã rezultat din activitatea acestuia ca fost administrator ºi acþionar al
Societãþii COMCM S.A. Constanþa ºi Administrator ºi Director General ºi acþionar al
Societãþii SCUT S.A. Constanþa, calitãþi în care a desfãºurat o serie de activitãþi care
au înregistrat o serie întreagã de deficienþe, astfel cum au fost constatate ºi prezentate
de administratorii Societãþii COMCM S.A. Constanþa care au avut aceastã calitate în
perioada 2011 - 2013.

Pagubele suferite de Societatea COMCM S.A. Constanþa - Societate filialã a S.I.F.
Transilvania S.A., înregistrate în perioada 2008 - aprilie 2011, perioadã în care dl.
Constantin Frãþilã a deþinut calitatea de acþionar minoritar ºi administrator al acestei
societãþi, iar în cadrul consiliului de administraþie deþinea funcþia de vicepreºedinte,
conform mai multor rapoarte prezentate de administratorii acestei societãþi sunt
prezentate în cele de mai jos:

- 1.800.000 Euro, echivalentul sumei de 7,3 milioane lei clienþi incerþi, cãrora
COMCM le-a livrat în principal betoane ºi care ulterior au dat faliment sau sunt în
proceduri premergãtoare falimentului. Suma a fost apreciatã ca fiind enormã prin
raportare la volumul de betoane produs de COMCM în perioada 2008-2010.

- 700.000 Euro - aproximativ diferenþa între sumele achitate de COMCM unor
societãþi pentru transportul molozului din curtea COMCM la Cariera Sibioara ºi
aproximarea transporturilor efective. Aceastã "afacere" a fãcut obiectul
autodenunþului beneficiarului sumelor achitate de COMCM.

- 280.000 Euro, diferenþa de preþ pentru cimentul achiziþionat de COMCM de la
C.C.I. în anii 2009 ºi 2010, la un preþ cu 22 lei/tonã mai mare faþã de cel de la
producãtorul Lafarge, pentru o cantitate achiziþionatã de circa 50.000 tone.

- 380.000 Euro, diferenþa între costul unui set de cofraje de 420.000 Euro,
achiziþionat de COMCM din credite pentru construcþia a douã scãri de bloc ºi preþul
chiriei pe care COMCM ar fi trebuit sã o achite, închiriind aceste cofraje. Raportarea
preþului de achiziþie a cofrajelor la costul închirierii acestora conduce la concluzia cã

realizarea a douã scãri de bloc se putea realiza prin închirierea cofrajelor, iar nu prin
cumpãrarea acestora.

Ca alternativã, cu suma de 500.000 Euro se putea achiziþiona o staþie de betoane nouã,
care asigura necesarul de beton pentru zona Constanþa cu 5-6 angajaþi, faþã de 40 salariaþi
care deservesc staþiile de betoane din Constanþa, care sunt în funcþiune din anii '70.

Cumpãrarea setului de cofraje se poate justifica prin faptul cã în aceeaºi zonã firma
colaboratoare C.C.I. a executat ºi ea douã scãri de bloc, folosind cofrajele COMCM, fãrã
sã achite chirie, conform contractului semnat între pãrþi. Recuperarea acestor cofraje de
la C.C.I. s-a realizat numai dupã ce aceasta a terminat lucrãrile la cele douã scãri de bloc.

- 200.000 Euro, contravaloarea a 10 ha de teren cumpãrat în com. Cogealac pentru
mutarea carierei, sumã achitatã în cash vânzãtoarei. La data cumpãrãrii, terenul nu era
intabulat ºi ulterior nu a mai fost intabulat, întrucât Primãria Cogealac a anulat titlul de
proprietate, COMCM suportând consecinþa riscului cumpãrãrii unui teren fãrã sã fie
intabulat.

- 114.000 Euro, echivalentul sumei de 476.400 lei, contravaloarea chiriei achitate de
COMCM pe perioada ianuarie 2009-mai 2011, pentru închirierea unei staþii de betoane în
localitatea 23 August. Închirierea s-a fãcut de la o societate al cãrei asociat unic era
Frãþilã Maria Alexandra, acþionar ºi o perioadã ºi administrator al COMCM. În cadrul
raportului prezentat s-a arãtat cã în perioada de închiriere, cantitatea de beton produsã ºi
vândutã în zona Mangalia de staþia din 23 August, ºi staþiile de betoane proprietatea
COMCM din Mangalia, a fost sub capacitatea staþiilor de betoane din Mangalia, rezultând
de aici cã închirierea staþiei din localitatea 23 August nu era necesarã.

- 116.000 Euro, echivalentul sumei de 486.000 lei, chirie achitatã la S.C. SCUT
S.A. Constanþa pentru închirierea unei staþii de betoane în Constanþa lângã sediul
COMCM, staþie de betoane care nu a funcþionat.

- 70.000 Euro, echivalentul sumei de 292.200 lei, achitatã în avans unei societãþi care
trebuia sã execute lucrãri de refacere a alimentãrii cu apã din incinta COMCM. Lucrarea nu
a fost executatã, iar firma care a încasat avansul a dat faliment. În anul 2011 a fost
refãcutã alimentarea cu apã din incinta COMCM cu forþe proprii ºi cu costuri de
aproximativ 7.000 Euro, deci de 10 ori mai puþin faþã de "avansul" achitat de COMCM.

- 85.000 Euro, valoarea contabilã a unei vile de 500 mp construitã de COMCM pe
malul lacului fãrã autorizaþiile legale, vilã care nu are nici o legãturã cu obiectul de
activitate al COMCM. La 500 mp valoarea realã este de cel puþin 200.000 Euro;

- operaþiuni frauduloase de livrare betoane la diverºi clienþi, fãrã a fi facturate de
COMCM, iar contravaloarea livrãrilor s-a virat în conturile personale ale membrilor de
familie ai conducerii executive a COMCM;

- întocmirea de borderouri false, la doi-trei ani de la efectuarea unor plãþi
frauduloase, conform denunþului scris fãcut de coparticipantul la infracþiuni ºi plata
unor sume nejustificate pentru a obþine aceste borderouri în tentative de a justifica plãþi
fãrã temei, în condiþiile în care existã declaraþii olografe ale fostei conduceri cã acele
sume, peste 700.000 euro, s-au plãtit fãrã nicio justificare;

- împiedicarea sistematicã de cãtre administratorul/director general a reprezentanþilor
legali ai COMCM de a participa la adunarea generalã a acþionarilor societãþii SCUT S.A.
Constanþa, unde Frãþilã Constantin s-a autointitulat director general executiv ºi preºedinte
al consiliului de administraþie, deºi acþionarul majoritar este COMCM, cu 60% din
pachetul de acþiuni, nu a putut participa la alegeri;

- neurmãrirea de cãtre preºedintele C.A. - COMCM - Frãþilã Constantin a acþiunilor în
instanþã introduse de foºtii administratori ai COMCM, perimarea acestor acþiuni ºi
neefectuarea de rapoarte curente despre situaþia acestor procese.

II. În ceea ce priveºte propunerea de completare a ordinii de zi cu punctul referitor la
"Aprobarea pornirii acþiunii în rãspundere împotriva d-lui Mihai Fercalã, Preºedinte
Executiv/Director General, pentru activitãþi desfãºurate în calitate de membru al
Directoratului. Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acþiunii în
justiþie", acþionarii au justificat aceastã propunere având în vedere urmãtoarele:

(i) "Completarea în mod abuziv, de cãtre Directorat, a ordinii de zi a Adunãrii
Generale Ordinare a Acþionarilor convocatã la cererea unui grup de acþionari, pentru
data de 11/12.08.2014, prin introducerea unui punct care nu face obiectul acestei
cereri ºi care poate avea ca ºi consecinþã imposibilitatea parcurgerii ordinii de zi".

Directoratul societãþii aratã cã stabilirea ºi publicarea ordinii de zi a A.G.O.A.
convocatã pentru 11/12.08.2014, s-a realizat cu respectarea dispoziþiilor cuprinse în alin.
(1) al art. 125 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, în baza cãruia solicitarea de alegere
a membrilor Consiliului de Administraþie sau de Supraveghere formulatã de un grup de
acþionari care nu au o deþinere semnificativã (10%) va fi supusã aprobãrii acþionarilor
societãþii. Astfel, necesitatea înscrierii pe ordinea de zi a adunãrii generale a rezoluþiei
referitoare la consultarea prin vot a acþionarilor cu privire la alegerea membrilor Consiliului
de Supraveghere prin metoda votului cumulativ a avut în vedere faptul cã acþionarii care
au solicitat convocarea adunãrii generale nu aveau o deþinere semnificativã.

(ii) "Utilizarea în cadrul Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor din data de
28.04.2014, pentru alegerea a doi membri ai consiliului de supraveghere a unor procuri
speciale emise cu nerespectarea cadrului legal, aspect sancþionat de A.S.F. prin
emiterea deciziilor prin care membrii Directoratului au fost amendaþi cu 10.000 lei".

Directoratul societãþii precizeazã cã formularele de buletine de vot ºi procuri
speciale utilizate în cadrul A.G.E.A. din 28.04.2014 sunt similare cu cele utilizate de
societate încã din anul 2005 ºi au fost întocmite cu respectarea dispoziþiilor legale
incidente materiei. Mai mult, prin Decizia nr. 49/Ap din 20 aprilie 2006 a Curþii de Apel
Braºov s-a reþinut cu putere de lucru judecat faptul cã atât procedura de desfãºurare
cât ºi formularistica utilizatã pentru organizarea adunãrii generale sunt legale. De
reþinut este ºi faptul cã aceeaºi formularisticã utilizatã în cadrul A.G.E.A. din
28.04.2014 a fost utilizatã ºi în cadrul A.G.O.A. din 20.04.2013, adunare în cadrul
cãreia dl. Constantin Frãþilã a fost ales membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F.
Transilvania S.A. Braºov ºi atunci grupul Frãþilã nu a contestat metodologia de alegere,
iar C.N.V.M., care a verificat în douã rânduri aceste formulare nu a gãsit nicio neregulã.

Contestaþia formulatã împotriva Deciziilor de sancþionare a membrilor directoratului
se aflã în procedura prealabilã de soluþionare de cãtre A.S.F.

(iii) Pretinsele nereguli din gestionarea activitãþii curente a societãþii, în vederea
susþinerii propunerii de pornire a unei acþiuni în rãspundere, nu pot fi reþinute pentru cã
acestea ignorã toate argumentele prezentate de Directorat în cadrul ºedinþelor
Consiliului de Supraveghere ºi în cadrul rapoartelor periodice prezentate de Directorat în
Consiliul de Supreveghere, sunt afirmaþii fãcute cu ignorarea deciziilor de afaceri
adoptate de conducerea executivã a S.I.F. Transilvania S.A., decizii adoptate în strictã
concordanþã cu strategia de dezvoltare, programul investiþional ºi bugetul de venituri ºi
cheltuieli aprobate de acþionari.

În cadrul justificãrii completãrii ordinii de zi sunt cuprinse o serie de informaþii
confidenþiale ºi privilegiate pe care dl. Constantin Frãþilã le deþine în calitate de membru
al Consiliului de Supraveghere, iar în aceastã calitate avea obligaþia de a le proteja dat
fiind acest caracter.

Meþionãm cã textul integral al celor douã justificãri ale acþionarilor care au solicitat
completarea ordinii de zi a Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor, convocatã pentru
data de 11/12.08.2014, pot fi consultate pe site-ul societãþii www.siftransilvania.ro,
la secþiunea "A.G.O.A: - August 2014".

Mihai Fercalã Iulian Stan
Preºedinte Executiv / Vicepreºedinte Executiv /
Director General Director General Adjunct


