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S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinŃa acŃionarilor şi

investitorilor faptul că, prin acŃiunea ce face obiectul

dosarului nr. 4801/62/2014 întregistrat pe rolul Tribunalului

Braşov, formulată în contradictoriu cu dl. FrăŃilă Constantin, s-

a solicitat pronunŃarea unei hotărâri judecătoreşti prin care (i)

să se constate abuzul de minoritate al pârâtului; (ii) obligarea

pârâtului la achitarea, cu titlu de despăgubiri, a cheltuielilor

ocazionate cu organizarea adunărilor generale ordinară şi

extraordinară ale acŃionarilor S.I.F. Transilvania din data de

11.08.2014 şi (iii) obligarea d-lui FrăŃilă Constantin la a se

abŃine de a mai solicita convocarea A.G.A. a S.I.F. Transilvania

S.A. cu aceeaşi ordine de zi sau una similară celei din data de

11.08.2014.

S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinŃa acŃionarilor şi

investitorilor faptul că în data de 09.09.2014 i-a fost

comunicată Cererea de chemare în judecată formulată de

reclamantele FrăŃilă Maria Alexandra şi Pavel Maria, prin care

se solicită:

(i) constatarea nulităŃii absolute a articolelor 4 şi 5 din

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a AcŃionarilor a S.I.F.

Transilvania S.A., din data de 11.08.2014;

(ii) în subsidiar, anularea articolelor 4 şi 5 din Hotărârea

Adunării Generale Ordinare a AcŃionarilor a S.I.F. Transilvania

S.A., din data de 11.08.2014;

(iii) suspendarea executării art. 5 din Hotărârea Adunării

Generale Ordinare a AcŃionarilor a S.I.F. Transilvania S.A., din

data de 11.08.2014, vizând revocarea d-lui Constantin FrăŃilă

din funcŃia de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F.

Transilvania S.A., pănă la soluŃionarea acŃiunii în anulare şi

(iv) obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Cererea este înregistrată pe rolul Tribunalului Braşov în

dosarul civil nr. 4415/62/2014, iar prin actul de procedură

„Comunicare” instanŃa a dispus pârâtei S.I.F. Transilvania S.A.

să depună întâmpinare în termen de 5 zile de la primirea

comunicării.

Motivele prezentate de reclamante în cadrul cererii sunt

apreciate ca fiind nefondate şi fără suport legal, urmând ca în

cadrul apărărilor formulate să se solicite respingerea acŃiunii

pe cale de consecinŃă.

Directoratul societăŃii va informa în continuare acŃionarii

şi investitorii despre orice alte evoluŃii viitoare intervenite în

dosarele arătate şi va continua să apere interesele societăŃii şi

ale acŃionarilor acesteia.
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