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Eveniment important de raportat: Completare ordine de zi

AGOA ºi AGEA din 20/21 octombrie 2014
Având în vedere primirea a douã solicitãri de completare a ordinii de zi
a Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor ºi a Adunãrii Generale
Extraordinare a Acþionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A., Directoratul
societãþii întrunit în ºedinþa din 10.09.2014 a decis completarea ordinii
de zi a ºedinþelor A.G.O.A. ºi A.G.E.A. convocate pentru data de
20/21.10.2014, conform celor de mai jos:

Directoratul

Societãþii de Investiþii Financiare "Transilvania" S.A.,

cu sediul în Braºov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeþul Braºov, înregistratã
la Oficiul Registrului Comerþului de pe lângã Tribunalul Braºov sub
numãrul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscalã
RO3047687, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicatã în 2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi
prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societãþii, la solicitarea unui
grup de acþionari, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 ºi ale
Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, completeazã ordinea de zi a
Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor ºi ordinea de zi a Adunãrii
Generale Extraordinare a Acþionarilor, convocate pentru data de
20/21.10.2014 prin publicarea convocatorului iniþial în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a nr.5076/27.08.2014, în ziarul naþional
Bursa ºi în ziarul local Transilvania Expres din 26.08.2014, în Buletinul
lunar al A.S.F. pe luna august 2014, în Buletinul electronic nr. 34 din
august 2014 al A.S.F. ºi pe website-ul societãþii la adresa
www.siftransilvania.ro, cu urmãtoarele puncte:

(i) Pentru Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor:

1. Pornirea acþiunii în rãspundere împotriva membrilor
Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., dl. Fercalã Mihai - Preºedinte
Executiv/Director General, dl. Stan Iulian - Vicepreºedinte
Executiv/Director General Adjunct ºi dl. Mihãilã Ion, fost
Vicepreºedinte Executiv/ Director General Adjunct. Mandatarea d-lui
Constantin Frãþilã ca persoanã împuternicitã pentru exercitarea acþiunii
în justiþie.

(ii) Pentru Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor:

1. Aprobarea completãrii ºi modificãrii actului constitutiv al
societãþii astfel:

- art. 15 se completeazã cu alin. (2), dupã alin. (1), care va avea
urmãtorul conþinut:

Membrii Consiliului de Supraveghere vor fi aleºi prin metoda votului
cumulativ.

Alineatul (2) devine alineatul (3) ºi celelalte alineate ale art. 15 se
renumeroteazã;

- art. 16 alin. (2) se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:
Remuneraþia lunarã a membrilor Consiliului de Supraveghere se

stabileºte la nivelul a 2 salarii medii brute pe societate pentru fiecare
membru al consiliului, 2,5 salarii medii brute pe societate pentru
vicepreºedinte ºi 3 salarii medii brute pe societate pentru preºedinte.
Pentru membrii Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele
consultative ale Consiliului de Supraveghere nu se acordã remuneraþie
suplimentarã.

- art. 19 alin. (7) se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:
Remuneraþia lunarã a Preºedintelui Directoratului se stabileºte la

nivelul a 5 salarii medii brute pe societate ºi 3 salarii medii brute pe
societate pentru ceilalþi membri ai Directoratului;

2. Aprobarea ca administratorii ºi directorii societãþilor din
portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acþionar majoritar, sã fie
demiºi de drept dacã nu realizeazã profitul aprobat prin B.V.C.

3. Aprobarea ca administratorii ºi directorii societãþilor din
portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acþionar majoritar, sã nu
primeascã nicio formã de indemnizaþie suplimentarã sau de premiere
pentru realizãrile unui exerciþiu financiar dacã, în exerciþiul financiar
respectiv, se înregistrazã o scãdere a activului net faþã de exerciþiul
financiar precedent.

Completarea ordinii de zi a adunãrilor generale ale acþionarilor cu
cele prezentate mai sus a fost solicitatã de un grup de acþionari -
persoane fizice (Frãþilã Constantin, Frãþilã Maria Alexandra ºi Alexe
Gabriela) ce deþine împreunã 5,001372% din capitalul social.

Astfel, ºedinþele Adunãrilor Generale Ordinarã ºi Extraordinarã ale
Acþionarilor convocate pentru data de 20/21.10.2014, ora 1000,
respectiv ora 1200, care îºi vor desfãºura lucrãrile în Municipiul Braºov,
b-dul Alexandru Vlahuþã nr. 10 (sediul International Trade Center) ºi la
care au dreptul sã participe ºi sã voteze persoanele care au calitatea de
acþionari înregistraþi în registrul acþionarilor societãþii la sfârºitul zilei de
22.09.2014, vor avea urmãtoarea ordine de zi completatã ºi revizuitã:

(i) Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor va avea urmãtoarea
ordine de zi completatã ºi revizuitã:

1. Pornirea acþiunii în rãspundere împotriva d-lui Fercalã Mihai -
Preºedinte Executiv/Director General, la solicitarea grupului de acþionari
format din Frãþilã Constantin, Frãþilã Maria Alexandra ºi Pavel Maria.
Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acþiunii în justiþie.

Motivaþia pornirii acþiunii în rãspundere în opinia grupului de
acþionari format din Frãþilã Constantin, Frãþilã Maria Alexandra ºi Pavel
Maria este urmãtoarea: nerespectarea formularului de procurã
specialã ºi nepublicarea listei celor 63 de acþionari care au solicitat
revocarea d-lui Frãþilã Constantin din Consiliul de Supraveghere în
cadrul A.G.O.A. din 11/12.08.2014.

2. Pornirea acþiunii în rãspundere împotriva membrilor
Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., dl. Fercalã Mihai - Preºedinte

Executiv/Director General, dl. Stan Iulian - Vicepreºedinte
Executiv/Director General Adjunct ºi dl. Mihãilã Ion, fost
Vicepreºedinte Executiv/ Director General Adjunct, la solicitarea
grupului de acþionari format din Frãþilã Constantin, Frãþilã Maria
Alexandra ºi Alexe Gabriela. Mandatarea d-lui Constantin Frãþilã ca
persoanã împuternicitã pentru exercitarea acþiunii în justiþie.

Motivaþia pornirii acþiunii în rãspundere în opinia grupului de
acþionari format din Frãþilã Constantin, Frãþilã Maria Alexandra ºi Alexe
Gabriela este depãºirea atribuþiunilor de cãtre Directorat.

3. Împuternicirea d-lui Cãlin Dragoº, consilier juridic al societãþii,
pentru îndeplinirea formalitãþilor de înregistrare ºi publicare a
hotãrârilor adunãrii generale a acþionarilor.

4. Aprobarea datei de 07.11.2014 ca datã de înregistrare, respectiv
de identificare a acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele
hotãrârilor adunãrii generale ordinare a acþionarilor, în conformitate cu
dispoziþiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

(ii) Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va avea
urmãtoarea ordine de zi completatã ºi revizuitã:

1. Aprobarea completãrii actului constitutiv al societãþii la
solicitarea grupului de acþionari format din Frãþilã Constantin, Frãþilã
Maria Alexandra ºi Pavel Maria, astfel:

- art. 19 se completeazã cu alin. (11) care va avea urmãtorul conþinut:
"Datoritã sancþiunilor A.S.F. care pot ajunge la amenzi în cuantum

de 100.000 lei persoane fizice ºi pânã la 10% din cifra de afaceri în cazul
persoanelor juridice, nu pot fi angajaþi în funcþii de directori sau alte
funcþii, în baza unor raporturi de muncã ºi nu pot încheia contracte de
colaborare cu societatea, persoane care au fost sancþionate de
C.N.V.M./ A.S.F., pentru încãlcãri ale Legii 297/2004, Regulamentelor
C.N.V.M./A.S.F. ºi Legii nr. 31/1990 rep., în ultimii 4 ani. Persoanele,
care în cadrul SIF Transilvania S.A. au încheiate raporturi de muncã,
respectiv angajaþi, directori ºi membrii Directoratului, care au fost sau
vor fi sancþionate de C.N.V.M./A.S.F. pentru orice faptã, vor fi demise de
drept din toate funcþiile pe care le deþin în cadrul SIF Transilvania S.A.,
imediat ce este comunicatã public sancþiunea."

2. Aprobarea modificãrii actului constitutiv al societãþii la solicitarea
grupului de acþionari format din Frãþilã Constantin, Frãþilã Maria
Alexandra ºi Pavel Maria, astfel:

- art. 25 alin. (4) se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:
"Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului ºi personalul

societãþii au dreptul sã participe la repartizarea profitului net aferent
fiecãrui exerciþiu financiar în limita unei cote procentuale, aprobatã de
adunarea generalã ordinarã a acþionarilor. Aprobarea cotei de
participare la profit a membrilor Consiliului de Supraveghere,
Directoratului ºi personalului societãþii se va face în cadrul unui punct
distinct înscris pe ordinea de zi a ºedinþei adunãrii generale în care sunt
aprobate situaþiile financiare anuale, pe baza unui material prezentat
adunãrii, în care sã fie precizat cuantumul procentual ºi valoric al
acestei cote ºi justificarea pe baza cãreia se solicitã aprobarea. În cazul
în care, într-un exerciþiu financiar, se diminueazã activul net sau
capitalurile proprii faþã de exerciþiul financiar precedent, membrii
Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului ºi personalul societãþii nu
au dreptul sã participe la repartizarea profitului net aferent exerciþiului
financiar respectiv ºi nici sã primeascã o altã formã de indemnizaþie,
retribuþie suplimentarã sau primã".

3. Aprobarea completãrii actului constitutiv al societãþii, la
solicitarea grupului de acþionari format din Frãþilã Constantin, Frãþilã
Maria Alexandra ºi Alexe Gabriela, astfel:

- art. 15 se completeazã cu alin. (2), dupã alin. (1), care va avea
urmãtorul conþinut:

"Membrii Consiliului de Supraveghere vor fi aleºi prin metoda votului
cumulativ.

Alineatul (2) devine alineatul (3) ºi celelalte alineate ale art. 15 se
renumeroteazã;"

4. Aprobarea modificãrii actului constitutiv al societãþii, la solicitarea
grupului de acþionari format din Frãþilã Constantin, Frãþilã Maria
Alexandra ºi Alexe Gabriela, astfel:

- art. 16 alin. (2) se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:
"Remuneraþia lunarã a membrilor Consiliului de Supraveghere se

stabileºte la nivelul a 2 salarii medii brute pe societate pentru fiecare
membru al consiliului, 2,5 salarii medii brute pe societate pentru
vicepreºedinte ºi 3 salarii medii brute pe societate pentru preºedinte.
Pentru membrii Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele
consultative ale Consiliului de Supraveghere nu se acordã remuneraþie
suplimentarã."

- art. 19 alin. (7) se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:
"Remuneraþia lunarã a Preºedintelui Directoratului se stabileºte la

nivelul a 5 salarii medii brute pe societate ºi 3 salarii medii brute pe
societate pentru ceilalþi membri ai Directoratului."

5. Aprobarea ca administratorii ºi directorii societãþilor din
portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acþionar majoritar, sã fie
demiºi de drept dacã nu realizeazã profitul aprobat prin B.V.C.

6. Aprobarea ca administratorii ºi directorii societãþilor din
portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acþionar majoritar, sã nu
primeascã nicio formã de indemnizaþie suplimentarã sau de premiere
pentru realizãrile unui exerciþiu financiar dacã, în exerciþiul financiar
respectiv, se înregistrazã o scãdere a activului net faþã de exerciþiul
financiar precedent.

7. Împuternicirea d-lui Cãlin Dragoº, consilier juridic al societãþii,
pentru îndeplinirea formalitãþilor de înregistrare ºi publicare a
hotãrârilor adunãrii generale a acþionarilor.

8. Aprobarea datei de 07.11.2014 ca datã de înregistrare, respectiv
de identificare a acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele
hotãrârilor adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
conformitate cu dispoziþiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Ordinea de zi completatã ºi revizuitã a celor douã adunãri generale,
modelul de procuri speciale, formularele de buletine de vot prin
corespondenþã ºi proiectele hotãrârilor A.G.O.A. ºi A.G.E.A. vor fi
disponibile începând cu data de 19 septembrie 2014 pe site-ul societãþii
www.siftransilvania.ro, la secþiunile "A.G.O.A. - Octombrie 2014" ºi
"A.G.E.A. - Octombrie 2014", cât ºi la sediul societãþii.

Celelalte aspecte privind organizarea ºi desfãºurarea A.G.O.A. ºi
A.G.E.A. cuprinse în convocatorul iniþial rãmân neschimbate.

Preºedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai Fercalã

Vicepreºedinte al Directoratului,

ec. Radu TOIA

Control intern,
Diana VEREª


