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Eveniment important de raportat: Modificarea propunerii privind valoarea dividendului
brut pe acþiune, modificarea textului convocatorului A.G.O.A.

S.I.F. Transilvania informeazã acþionarii ºi investitorii cã în ºedinþa din data de 09.03.2020,
Directoratul societãþii a hotãrât revizuirea propunerii privind repartizarea pe destinaþii a
profitului net realizat în exerciþiul financiar 2019, în sensul majorãrii valorii dividendului brut pe
acþiune, de la 0,0200 lei/acþiune la 0,0300 lei /acþiune. Propunerea revizuitã este disponibilã
pe site-ul societãþii, la secþiunea AGOA Aprilie 2020.

Prezentãm mai jos textul modificat al convocatorului A.G.O.A, cu precizarea cã acesta va fi
publicat conform dispoziþiilor legale.

Directoratul
Societãþii de Investiþii Financiare Transilvania S.A.,

cu sediul în Braºov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeþul Braºov („Sediul Societãþii” în continuare),
înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului de pe lângã Tribunalul Braºov sub numãrul
J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscalã RO3047687 („Societatea” în
continuare), convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor („AGOA” în continuare)
pentru data de 28.04.2020, ora 1000.

Lucrãrile adunãrii generale se vor desfãºura în Municipiul Braºov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala
Europa a Hotelului Aro Palace*****.

În situaþia neîndeplinirii condiþiilor de validitate la prima convocare, AGOA este convocatã
pentru data de 29.04.2020, cu menþinerea ordinii de zi, a orei ºi a locului de desfãºurare a
lucrãrilor acesteia.

Convocarea se efectueazã în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaþa de
capital, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), ale Legii
nr. 24/2017 privind emitenþii de instrumente financiare ºi operaþiuni de piaþã (Legea nr.
24/2017 în continuare), ale reglementãrilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acestora, ale
Legii societãþilor nr. 31/1990, republicatã în 2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
(Legea nr. 31/1990 în continuare) ºi cele ale Actului constitutiv al Societãþii.

Capitalul social al Societãþii este format din 2.162.443.797 acþiuni nominative, indivizibile, de
valori egale ºi dematerializate, fiecare acþiune dând dreptul la un vot în cadrul adunãrii
generale a acþionarilor. Informaþiile referitoare la numãrul acþiunilor cu dreptul de vot
suspendat vor fi fãcute publice pe site-ul societãþii pânã la data adunãrii generale, prin
postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitãrii drepturilor de vot, ce va fi emisã, dacã va
fi cazul, conform art. 2861 alin. (1) ºi alin. (2) din Legea nr. 297/2004 ºi Instrucþiunii C.N.V.M.
nr. 6/2012.

La adunarea generalã a acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze toþi acþionarii
înregistraþi în registrul acþionarilor la sfârºitul zilei de 30.03.2020, stabilitã ca datã de referinþã
pentru ºedinþa adunãrii generale.

I. Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de ºedinþã format din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl.
Florin Serac ºi dl. Mihai Chiper, cu datele de identificare disponibile la sediul societãþii,
însãrcinat cu verificarea prezenþei acþionarilor, îndeplinirea formalitãþilor cerute de lege ºi
actul constitutiv pentru þinerea adunãrii generale, numãrarea voturilor exprimate în cadrul
ºedinþei adunãrii generale; la întocmirea procesului-verbal de ºedinþã va colabora ºi dl.
Dragoº Cãlin salariat al societãþii;

2. Discutarea ºi aprobarea situaþiilor financiare anuale, respectiv situaþia poziþiei financiare ºi
situaþia rezultatului global ºi notele explicative ale situaþiilor financiare anuale întocmite pentru
exerciþiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de cãtre Directorat, Consiliul
de Supraveghere ºi de Auditorul financiar (statutar);

3. Aprobarea repartizãrii pe destinaþii a profitului net realizat în exerciþiul financiar din anul
2019 ºi fixarea dividendului brut pe acþiune în sumã de 0,0300 lei/acþiune;

4. Aprobarea pornirii acþiunii în rãspundere împotriva d-lui Constantin Frãþilã, pentru un
prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea
acestuia desfãºuratã în cadrul societãþii ºi a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot
adãuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse
societãþii;

5. Aprobarea pornirii acþiunii în rãspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andãnuþ, membru al
Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de
224.019,64 lei, sumã plãtitã auditorului statutar pentru efectuarea Raportului suplimentar din
13.08.2018, la acestã sumã se pot adãuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind
pagube materiale sau de imagine aduse societãþii;

6. Aprobarea pornirii acþiunii în rãspundere împotriva d-lui Marius Adrian Moldovan, membru
al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de
302.016 euro, la acestã sumã se pot adãuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind
pagube materiale sau de imagine aduse societãþii;

7. Desemnarea d-lor Mihai Fercalã ºi Dragoº Cãlin ca persoane împuternicite sã exercite în
justiþie, împreunã sau separat - cum vor considera de cuviinþã, pe cheltuiala societãþii,
acþiunile în rãspundere împotriva d-lor Constantin Frãþilã, Crinel-Valer Andãnuþ ºi Marius
Adrian Moldovan;

8. Aprobarea descãrcãrii de gestiune a membrilor Directoratului ºi a membrilor Consiliului de
Supraveghere pentru activitatea desfãºuratã în exerciþiul financiar din anul 2019;

9. Discutarea ºi aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a programului investiþional
pentru anul 2020;

10. Aprobarea datei de 14.07.2020 ca datã de înregistrare (ex date 13.07.2020), în
conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acþionarilor asupra cãrora se
rãsfrâng efectele hotãrârilor adoptate ºi aprobarea datei de 03.08.2020 ca data plãþii;

11. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALÃ, Preºedinte Executiv/Director General, pentru
semnarea Hotãrârii Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor ºi efectuarea formalitãþilor de
publicitate ºi înregistrare a acesteia.

II. Propunerea de aprobarea a acþiunilor în rãspundere înscrise la punctele 4, 5 ºi 6 ale ordinii
de zi are în vedere urmãtoarele:

(i) În ceea ce priveºte pornirea acþiunii în rãspundere împotriva d-lui Constantin Frãþilã.

Urmare activitãþii reþinute în cadrul unor dosare penale în care se instrumenteazã infracþiunile

de manipulare de piaþã ºi de evaziune fiscalã sãvârºite de dl. Constantin Frãþilã în legãturã cu
S.I.F. Transilvania ºi filialele acesteia, S.I.F. Transilvania a înregistrat direct ºi indirect pagube
de aproximativ 4,48 mil. lei ce vor fi determinate în mod exact prin administrarea unei
expertize, lucrare de specialitate care sã determine prejudiciul efectiv al S.I.F. Transilvania,
derivat din faptele acestuia desfãºurate în cadrul societãþii ºi mai ales a filialelor acesteia; la
sumele astfel determinate se pot adãuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube
materiale sau de imagine aduse societãþii.

La suma prezentatã mai sus se poate adãuga prejudiciul de imagine suferit de societate din
blocarea activitãþii Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea în fals a unor
hotãrâri ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de ºedinþe paralele ºedinþelor legal
organizate de cãtre Consiliul de Supraveghere, încãlcarea actului constitutiv al societãþii ºi a
regulamentelor de funcþionare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizãri
nefondate ºi tendenþionase la Autoritatea de Supraveghere Financiarã.

(ii) În ceea ce priveºte pornirea acþiunii în rãspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andãnuþ.

Dl. Crinel-Valer Andãnuþ în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere are obligaþia
legalã, statutarã ºi contractualã de a-ºi exercita aceastã funcþie cu bunã credinþã ºi loialitate
faþã de societate. În aceste condiþii, acesta trebuia sã se informeze exact ºi complet asupra
activitãþii societãþii în realizarea misiunii de supraveghere a activitãþii Directoratului. Cu
încãlcarea acestei obligaþii, în data de 28.03.2018 alãturi de alþi acþionari a solicitat auditorului
statutar efectuarea unui raport suplimentar pentru a „analiza sub toate aspectele relevante
din punct de vedere juridic, financiar ºi fiscal operaþiunea de constituire ºi transfer a
societãþilor neoperaþionale aflate în procedura insolvenþei, falimentului sau a dizolvãrii
voluntare, din portofoliul S.I.F. Transilvania S.A. cãtre S.I.F. Transilvania Project
Management Company S.A.” Din Raportul auditorului statutar a rezultat cã operaþiunile
reclamate respectã dispoziþiile legale ºi statutare. În aceste condiþii dacã dl. Crinel-Valer
Andãnuþ ºi-ar fi exercitat loial ºi cu bunã credinþã mandatul de membru al Consiliului de
Supraveghere ºi s-ar fi document cu privire la operaþiunile reclamante auditorului statutar, ar fi
ajuns la concluziile prezentate de cãtre auditorul statutar. Onorariul auditorului statutar pentru
efectuarea raportului suplimentar s-a ridicat la suma de 224.019,64 lei, sumã ce nu ar fi fost
cheltuitã dacã dl. Crinel-Valer Andãnuþ ºi-ar fi exercitat loial ºi cu bunã credinþã mandatul de
membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

La suma prezentatã mai sus se poate adãuga prejudiciul de imagine suferit de societate din
blocarea activitãþii Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea în fals a unor
hotãrâri ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de ºedinþe paralele ºedinþelor legal
organizate de cãtre Consiliul de Supraveghere, încãlcarea actului constitutiv al societãþii ºi a
regulamentelor de funcþionare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizãri
nefondate ºi tendenþionase la A.S.F., atitudinea de a-ºi exprima votul în cadrul ºedinþelor
Consiliului de Supraveghere împotrivã sau abþinere, în majoritatea situaþiilor, în dispreþul
cerinþelor de diligenþã asumate prin contractul de administrare, fãrã a prezenta o justificare
temeinicã ºi legalã a exprimãrii unui astfel de vot, atitudine adoptatã numai pentru a-ºi crea
posibilitatea de a reclama nejustificat activitatea societãþii.

(iii) În ceea ce priveºte pornirea acþiunii în rãspundere împotriva d-lui Marius-Adrian
Moldovan.

La susþinerea lui Marius Adrian Moldovan, S.I.F. Transilvania a investit în fondul The
Foundation Feeder (TFF) pentru investiþii în principal în societãþi din sectorul tehnologia
informaþiei.

Marius Adrian Moldovan, ca membru al Advisory Board din partea investitorului S.I.F.
Transilvania, a desfãºurat o activitate total necorespunzãtoare, nu a monitorizat realizarea
strategiei de investiþii propusã iniþial acþionarilor, nu a prezentat informaþii reale cãtre S.I.F.
Transilvania asupra managementului neperformant al fondului, aceastã dezinformare ºi lipsã
de diligenþã prejudiciind S.I.F. Transilvania cu suma de 302.016 Euro.

Stoparea pierderii s-a realizat prin decizia Directoratului care a oprit subscrierile în cadrul
fondului (83% din suma de 2 mil. Euro susþinutã de Marius Adrian Moldovan nu s-a subscris);
este de precizat ºi faptul cã Marius Adrian Moldovan a continuat sã susþinã investiþia, în
defavoarea S.I.F. Transilvania, chiar ºi în condiþiile în care orice sumã investitã suplimentar ar
fi generat pierderi suplimentare.

La suma prezentatã mai sus se poate adãuga prejudiciul de imagine suferit de societate din
blocarea activitãþii Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea în fals a unor
hotãrâri ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de ºedinþe paralele ºedinþelor legal
organizate de cãtre Consiliul de Supraveghere, încãlcarea actului constitutiv al societãþii ºi a
regulamentelor de funcþionare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizãri
nefondate ºi tendenþionase la A.S.F., atitudinea de a-ºi exprima votul în cadrul ºedinþelor
Consiliului de Supraveghere împotrivã sau abþinere, în majoritatea situaþiilor, în dispreþul
cerinþelor de diligenþã asumate prin contractul de administrare, fãrã a prezenta o justificare
temeinicã ºi legalã a exprimãrii unui astfel de vot, atitudine adoptatã numai pentru a-ºi crea
posibilitatea de a reclama nejustificat activitatea societãþii.

(iv) Motivele prezentate mai sus sunt vor fi completate cu alte motive în cadrul materialelor
informative pregãtite pentru adunarea generalã a acþionarilor, ce vor fi disponibile pe site-ul
societãþii.

III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Cerinþe. Data limitã. Unul sau
mai mulþi acþionari reprezentând, individual sau împreunã, cel puþin 5% din capitalul social, în
condiþiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de
zi a adunãrii generale, cu condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit de o justificare sau de un
proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adunarea generalã ºi (ii) de a prezenta proiecte
de hotãrâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunãrii
generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulatã de acþionari trebuie sã se încadreze în
atribuþiile legale ale AGOA ºi sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:

(i) solicitarea va fi fãcutã numai în scris, pânã la data de 25.03.2020, ora 1000, prin
depunerea documentelor în original la sediul societãþii sau prin transmiterea cu semnãturã
electronicã extinsã, prin e-mail la adresa: siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii
nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã);

(ii) calitatea de acþionar în cazul acþionarilor persoane fizice, precum ºi calitatea de
reprezentant legal în cazul acþionarilor persoane juridice sau al entitãþilor fãrã personalitate
juridicã, se constatã în baza listei acþionarilor, primitã de societate de la depozitarul central
sau pe baza documentelor emise de depozitarul central sau participanþii care furnizeazã
servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultã calitatea de acþionar ºi
numãrul de acþiuni deþinute ºi documentele care atestã înscrierea informaþiei privind
reprezentantul legal la depozitarul central sau la respectivii participanþi, dupã caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoþit de o justificare
ºi de un proiect de hotãrâre propus spre aprobare AGOA.

În situaþia în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determinã
modificarea ordinii de zi a AGOA ce a fost deja comunicatã acþionarilor, Societatea va face
disponibilã o nouã ordine de zi prin utilizarea aceleiaºi proceduri ca ºi cea folositã pentru
ordinea de zi iniþialã, înainte de data de referinþã stabilitã pentru aceastã ºedinþã a AGOA, în
aºa manierã încât acþionarii îndreptãþiþi sã fie înºtiinþaþi de aceastã modificare.

Documentele prezentate de acþionari redactate într-o limbã strãinã (cu excepþia actelor de
identitate ºi a celor redactate în limba englezã) vor fi însoþite de traducerea realizatã de un
traducãtor autorizat în limba românã sau englezã.

IV. Documentele aferente AGOA

Începând cu data publicãrii convocatorului în Monitorul Oficial vor fi puse la dispoziþia
acþionarilor, la sediul Societãþii ºi pe site-ul propriu: situaþiile financiare anuale neauditate
întocmite pentru anul 2019, raportul anual al Directoratului ºi al Consiliului de Supraveghere
pentru exerciþiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 ºi propunerea cu privire la
repartizarea pe destinaþii a profitului net realizat în anul 2019.

Forma finalã a documentelor prevãzute la alineatul precedent, precum ºi celelalte documente
referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând: bugetul de venituri ºi cheltuieli,

programul investiþional pentru anul 2020 ºi raportul auditorului financiar (statutar), procedura
de vot prin reprezentare, prin corespondenþã, inclusiv prin mijloace electronice, stabilitã de
cãtre Directorat, precum ºi proiectul de hotãrâre a adunãrii generale se vor putea consulta
începând cu data de 30.03.2020, în zilele lucrãtoare, între orele 900-1500, la sediul societãþii,
sau pe website-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la secþiunea „AGOA Aprilie 2020”.

Acþionarii societãþii 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 site-ul
societãþii.

V. Vot prin corespondenþã. Împuterniciri. Participarea la AGOA. Acþionarii înregistraþi în
registrul acþionarilor la data de referinþã pot participa la AGOA direct, pot fi reprezentaþi de
cãtre alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin
corespondenþã sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afiºate pe site-ul
Societãþii, la secþiunea „AGOA Aprilie 2020”.

(i) Votul prin corespondenþã. Acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor la data de
referinþã au posibilitatea de a vota ºi prin corespondenþã înainte de data desfãºurãrii
adunãrii generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenþã,
conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondenþã pentru acþionarii care deþin cel puþin 1.000
de acþiuni vor fi expediate prin poºtã de societate, la adresele menþionate în registrul
acþionarilor, începând cu data de 09.04.2020. Formularele de buletin de vot prin
corespondenþã pentru acþionarii care deþin mai puþin de 1.000 acþiuni se pun la dispoziþia
acestora începând cu 30.03.2020, în zilele lucrãtoare, între orele 900-1400, la sediul Societãþii
ºi la sediul reprezentanþei sale din Bucureºti, situate la adresele prezentate la finalul
convocatorului.

Acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor la data de referinþã au posibilitatea de a vota
înainte de data desfãºurãrii adunãrii generale ºi prin mijloace electronice, prin accesarea
site-ului Societãþii www.siftransilvania.ro, secþiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondenþã, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta
va fi stabilitã de cãtre Directorat, va fi prezentatã în materialele informative care vor fi puse la
dispoziþia acþionarilor pe site-ul Societãþii, la secþiunea „AGOA Aprilie 2020”.

(ii) Împuterniciri. Acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor la data de referinþã pot fi
reprezentaþi în cadrul AGOA de o altã persoanã pe baza unei împuterniciri speciale. Un
acþionar poate desemna o singurã persoanã care sã îl reprezinte ºi un reprezentant
supleant pentru situaþiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-ºi
îndeplini mandatul. Unui acþionar îi este permis sã acorde o împuternicire specialã unui
singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru AGOA se pot obþine de la sediul
Societãþii sau de la sediul reprezentanþei din Bucureºti, începând cu data de 30.03.2020, în
zilele lucrãtoare, între orele 900-1500.

Reprezentarea acþionarilor în cadrul adunãrii generale de cãtre alte persoane se poate face ºi
în baza unei împuterniciri generale, însoþitã de Declaraþia pe proprie rãspundere datã de
reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.
24/2017) sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condiþiile legale
aplicabile ºi ale procedurii de desfãºurare a AGOA. Împuternicirea generalã este acordatã de
acþionar pentru întreaga deþinere la data de referinþã ºi se depune la societate, în termenul
prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformã cu originalul sub semnãtura
reprezentantului.

(iii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenþã sau prin împuterniciþi. Buletinele
de vot prin corespondenþã, împuternicirile speciale ºi împuternicirile generale, însoþite de
documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societãþii în zilele lucrãtoare
(luni-vineri, orele 900-1500) sau se transmit ca document electronic cu semnãturã
electronicã extinsã, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@
siftransilvania.ro, pânã la data de 27.04.2020, data de înregistrare la registratura societãþii
sau data poºtei de sosire a corespondenþei în Braºov, sub sancþiunea pierderii exerciþiului
dreptului de vot prin corespondenþã sau prin reprezentant la adunarea generalã convocatã
prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre
formele de desemnare ºi se transmite la sediul societãþii pânã cel mai târziu în data de
24.04.2020, ora 1200.

Împuternicirile speciale/generale ce poartã o datã ulterioarã (înregistrate la Societate pânã la
data limitã 24.04.2020, ora 1200) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(iv) Participarea la AGOA. Accesul acþionarilor persoane fizice îndreptãþiþi sã participe la
adunarea generalã a acþionarilor este permis prin simpla probã a identitãþii acestora.

Acþionarii persoane juridice sau entitãþile fãrã personalitate juridicã pot participa la adunarea
generalã prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constatã conform celor
prezentate la punctul III de mai sus.

Participarea directã a acþionarului la AGOA, personal sau prin reprezentant legal, înlãturã
orice altã opþiune de vot transmisã anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat
personal sau prin reprezentantul legal.

VI. Întrebãri ale acþionarilor. Fiecare acþionar are dreptul sã adreseze întrebãri privind
punctele de pe ordinea de zi a adunãrilor generale, pânã cel târziu la data de 24.04.2020.
Societatea poate rãspunde inclusiv prin postarea rãspunsului pe site-ul propriu, la secþiunea
“Întrebãri frecvente” sau în cadrul lucrãrilor adunãrii generale, dacã informaþiile solicitate
respectã caracterul de informaþie publicã ºi nu se regãsesc în materialele aferente ordinii de
zi sau în raportãrile instituþionale efectuate.

Întrebãrile acþionarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la
sediul Societãþii sau prin transmiterea cu semnãturã electronicã extinsã, prin e-mail la adresa
siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã),
cu menþiunea scrisã clar „Pentru AGOA din data de 28/29 aprilie 2020”.

Calitatea de acþionar (persoanã fizicã sau reprezentant legal al persoanei juridice) se
constatã în baza registrului acþionarilor la data de referinþã, pe baza documentelor de
identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului III al Convocatorului.

VII. Suspendarea dreptului de vot. În cazul persoanelor care depãºesc limita de deþinere de
5% din capitalul social al Societãþii ºi/sau care acþioneazã în mod concertat, se suspendã
exerciþiul dreptului de vot pentru acþiunile deþinute peste pragul legal prin limitarea „pro-rata”
la deþinerile de la data de referinþã.

Persoana care voteazã în calitate de titular de acþiuni ºi de mandatar al altor acþionari cu un
numãr de acþiuni care depãºesc cumulat limita de 5% din capitalul social al Societãþii poate fi
supusã procedurii de verificare privind acþiunea concertatã, în conformitate cu reglementãrile
speciale aplicabile.

VIII. Adresele sediului societãþii ºi a reprezentanþei teritoriale sunt urmãtoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod poºtal 500057, Braºov, jud. Braºov, tel.
0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;

Reprezentanþa Bucureºti - str. Maria Rosetti nr. 35, cod poºtal 020482, Bucureºti, tel.
021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

Preºedintele Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALÃ

Vicepreºedinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN

Membru al Directoratului,
ec. ªtefan SZITAS

Marcus Valeriu Marin
Ofiþer de Conformitate


