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Eveniment important de raportat: Precizãri privind
solicitarea de convocare a adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor 

S.I.F. Transilvania informeazã acþionarii ºi investitorii cã 
în data de 13 noiembrie 2018 un grup de acþionari ce deþin 
împreunã 5,000045% din capitalul social al S.I.F.
Transilvania, format din d-na Alexe Antigona, d-na Cociu
Maria Alexandra, d-na Frãþilã Irina Elena, Societatea
Alexa Business & Investments S.R.L. ºi d-na Frãþilã
Mihaela, a solicitat convocarea adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor pentru (i) Aprobarea delegãrii
funcþiei de administrare a riscurilor, în conformitate cu art.
19 alin. (1) ºi alin. (2) din Legea nr. 74/2015 ºi a
Regulamentului European nr. 231/2013. Solicitarea are la
baza complexitatea riscurilor ºi diversitatea portofoliului
de active administrat de S.I.F. Transilvania S.A., (ii)
Împuternicirea Consiliului de Supraveghere al S.I.F.
Transilvania S.A. sã selecteze delegatul ºi sã încheie cu
acesta contractul de delegare a funcþiei de administrare a
riscurilor, (iii) Împuternicirea persoanei desemnate sã
îndeplineascã formalitãþile de înregistrare ºi publicare a
hotãrârilor adunãrii generale a acþionarilor ºi (iv) Stabilirea
datei de înregistrare pentru identificarea acþionarilor
asupra cãrora se rãsfrâng efectele hotãrârilor adunãrii
generale a acþionarilor. 

Directoratul societãþii a analizat solicitarea prezentatã în
paragraful anterior prin prisma dispoziþiilor Legii nr.
31/1990, Legii nr. 24/2017 ºi Legii nr. 74/2015 ºi a
concluzionat cã aceasta nu se încadreazã în dispoziþiile art. 
119 din Legea nr. 31/1990 ºi art. 92 din Legea nr. 24/2017,
pentru cã nu cuprinde dispoziþii ce intrã în atribuþia
adunãrii generale extraordinare a acþionarilor.

S-a ajuns la aceastã concluzie motivat de faptul cã
administrarea societãþii, atât în ceea ce priveºte
organizarea administrãrii activitãþii, cât ºi realizarea
actului de administrare, aparþine în exclusivitate
Directoratului societãþii. 

Activitatea de administrare a riscului este o parte foarte
importantã a actului de administrare curentã a societãþii
care este de competenþa exclusivã a Directoratului; în
aceste condiþii, deciziile în legãturã cu modalitatea de
exercitare a activitãþii de administrare a riscului aparþin
exclusiv Directoratului, acesta fiind un prim argument care 
susþine cã propunerile acþionarilor nu se încadreazã în
dispoziþiile ce intrã în atribuþia adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor, aceasta nefiind o propunere
de modificare a actului constitutiv al societãþii.

Solicitarea grupului de acþionari, fãrã a preciza în mod
explicit, tinde de fapt sã modifice în mod indirect
urmãtoarele:

(i) organizarea ºi funcþionarea A.F.I.A., faþã de forma
autorizatã de A.S.F., prin delegarea uneia dintre cele
douã activitãþi principale (administrarea riscului) fãrã
considerarea criteriilor calitative de delegare cu inducerea 
riscului ca S.I.F. Transilvania sã se transforme în entitate
de tip „cutie poºtalã” fãrã a mai putea fi consideratã
A.F.I.A. – în sensul celor prevãzute de art. 82 al
Regulamentului U.E. nr. 231/2013;

(ii) conþinutul guvernanþei corporative a S.I.F.
Transilvania, cât ºi documentele/deciziile care ar necesita 
avizul prealabil al A.S.F.,

în condiþiile în care aceste competenþe sunt date prin
lege ºi actul constitutiv în competenþa exclusivã a
Directoratului.

Modalitatea de exercitare a activitãþii de administrare a
riscului este o operaþiune de legalitate în cadrul activitãþii
de administrare a companiei ce aparþine în exclusivitate
Directoratului care conduce societatea sub
supravegherea Consiliului de Supraveghere, fãrã ca o
astfel de decizie, conform cadrului normativ aplicabil, sã
fie supusã aprobãrii adunãrii generale extraordinare.

S.I.F. Transilvania este un A.F.I.A. administrat intern,
conform Autorizaþiei A.S.F. nr. 40/15.02.2018, având în
vedere urmãtoarele reglementãri:

Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 prevede cã “….
AFIA autorizaþi în conformitate cu prezenta lege trebuie sã 
îndeplineascã în orice moment condiþiile de autorizare.”

Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 prevede cã
“Principalele activitãþi pe care un AFIA le poate desfãºura
atunci când administreazã un FIA sunt urmãtoarele: 

a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor.”
Cererea de convocare a adunãrii generale

extraordinare a acþionarilor, cu ordinea de zi propusã de
acþionari, nu vizeazã eficientizarea activitãþii pentru cã, la
autorizarea funcþionãrii S.I.F. Transilvania în calitate de
A.F.I.A. administrat intern, A.S.F. a avut în vedere
complexitatea riscurilor ºi diversificarea portofoliului

administrat de S.I.F. Transilvania, precum ºi
administrarea acestor activitãþi în mod direct de cãtre
societate, atât în ce priveºte lit. a), cât ºi lit. b) ale art. 5
alin. (2) din Legea nr. 74/2015 menþionat mai sus. 

De esenþa administrãrii societãþii în sistem dualist,
Consiliului de Supraveghere nu are atribuþii de selectare a 
reprezentantului administrãrii riscului ºi nici nu poate
reprezenta societatea în raporturile juridice cu terþii, sens
în care Directoratul prezintã un alt motiv pentru care
apreciazã cã solicitarea de convocare a adunãrii generale 
extraordinare a acþionarilor, astfel cum aceasta a fost
prezentatã de acþionari, nu intrã în atribuþia adunãrii
generale.

În plus faþã de cele de mai sus, precizãm cã în
conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) lit. (a) din
Legea nr. 74/2015, pentru a se putea delega cãtre terþi
funcþia de administrare a riscurilor, A.F.I.A. trebuie sã
poatã justifica întreaga sa structurã de delegare cu
motive obiective. Ori, dupã cum am menþionat mai sus,
S.I.F. Transilvania considerã cã nu existã motive
obiective care sã justifice delegarea funcþiei de
administrare a riscurilor conform art. 19 alin. (1) si alin.
(2) din actul normativ de mai sus. De altfel, nici
solicitarea de convocare a adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor comunicatã cãtre S.I.F.
Transilvania în data de 13 noiembrie 2018 nu precizeazã 
vreun motiv obiectiv care sã justifice acest demers.

Un impediment suplimentar pentru a nu da curs cererii
de convocare a AGEA, în ipoteza în care o astfel de
cerere ar intra în competenþa adunãrii generale, este
împrejurarea cã acþionarii semnatari ai solicitãrii de
convocare nu au indicat entitãþi sau o listã de entitãþi cãtre
care sã se aprobe delegarea atribuþiei/funcþiei de
administrare a riscurilor, în vederea respectãrii art. 19 alin. 
(1) din Legea nr. 74/2015-“...sub condiþia avizãrii
prealabile a ASF...”, art. 19 alin. (2) a) care stipuleazã cã
„...AFIA trebuie sã poatã justifica întreaga structurã de
delegare cu motive obiective”ºi art. 19 alin.(4)-„Faptul cã
AFIA a delegat funcþii unei entitãþi terþe sau orice altã
subdelegare nu afecteazã rãspunderea AFIA faþã de FIA
ºi investitorii sãi. AFIA nu îºi deleagã funcþiile într-o
asemenea mãsurã încât sã nu mai poatã fi considerat
administratorul FIA ºi sã devinã o entitate de tip „cutie
poºtalã”..., cum s-a menþionat mai sus. 

Raportat la prevederile art. 119 alin. (1) din Legea nr.
31/1990, acþionarii respectivi au îndeplinit doar pe
jumãtate condiþiile cerute de lege, fãrã a prezenta un
proiect de hotãrâre ºi fãrã a justifica legal motivele
externalizãrii unui punct foarte important din obiectul de
activitate al unui FIA autoadministrat, propunerea nefiind
de natura „dispoziþiilor ce intrã în atribuþiile adunãrii”. 
Simpla menþionare a Consiliului de Supraveghere,
împuternicit sã selecteze delegatul ºi sã încheie cu acesta 
contractul de delegare a funcþiei de administrare a
riscurilor, este consideratã ca fiind în afara competenþelor
acestui organ.

Aceasta pentru cã, conform art. 15 alin. (5) pct. (v) din
Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania, Consiliul de
Supraveghere este organul competent sã analizeze
adecvarea, eficientizarea ºi actualizarea sistemului de
administrare a riscului în vederea gestionãrii eficiente a
activelor deþinute de Societate, precum ºi modul de
administrare a riscurilor aferente la care aceasta este
expusã, aºa cum a fost autorizatã de A.S.F.

Astfel, aceastã solicitare, dacã nu este expresia
necunoaºterii mecanismelor de organizare ºi funcþionare
ale unei societãþi administrate în sistem dualist, se poate
încadra în perimetrul exercitãrii abuzive a drepturilor
derivate din calitatea de acþionar a semnatarilor cererii de
convocare a A.G.E.A., exercitare abuzivã ce îmbracã
forma abuzului de minoritate efectuat de dl. Constantin
Frãþilã ºi persoane din grupul de acþionari ce acþioneazã în 
mod concertat cu acesta, constatat ºi sancþionat de cãtre
instanþele de judecatã (a se vedea în acest sens
Rapoartele curente nr. 8538/03.12.2015 ºi nr.
2219/23.03.2017). 

Reamintim cã acþionarii care au solicitat convocarea
adunãrii generale sunt persoane faþã de care A.S.F. a
constatat cã acþioneazã în mod concertat faþã de S.I.F.
Transilvania, cu încãlcarea dispoziþiilor art. 2861 din
Legea nr. 297/2004, iar o parte din aceste persoane au
fost sancþionate de A.S.F. pentru abuzuri în administrarea 
unor filiale ale S.I.F. Transilvania.

În aceste condiþii, Directoratul societãþii apreciazã cã
cererea de convocare a adunãrii generale extraordinare a
acþionarilor nu vizeazã eficientizarea activitãþii societãþii,
astfel cum acþionarii semnatari ai solicitãrii de convocare a 
adunãrii generale o prezintã, ci este atât efectul începerii
urmãririi penale, în calitate de suspecþi, a d-lui Constantin
Frãþilã ºi a persoanelor prezentate în cadrul Raportului
curent nr. 5675/31.05.2018, cât ºi al Deciziei A.S.F. nr.
1095/13.09.2018 de retragere a aprobãrii acordate d-lui
Constantin Frãþilã în calitate de membru al Consiliului de
Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. prin Avizul
A.S.F. nr. 422/26.07.2017 (Raportul curent nr.
10305/13.09.2018).

Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, în
cadrul ºedinþei din 28.11.2018, a luat act de poziþia
Directoratului faþã de solicitarea grupului de acþionari,
fãrã a-ºi da acordul pentru externalizarea acestei
activitãþi.
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