
 

 

 

 

 

 

Nr. 1498/19.02.2018 

 

Către: Bursa de Valori Bucureşti  

Autoritatea de Supraveghere Financiară  

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

 

RAPORT CURENT 

conform Legii nr.24/2017 şi a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 

Data raportului: 19.02.2018 

 

 
S.I.F. Transilvania S.A. 

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057 

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216 

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92 

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004 

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON 

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol:SIF3) 

 

Eveniment important de raportat: Începerea programului de răscumpărare acţiuni proprii ȋn 

conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. a S.I.F. Transilvania nr.1 din 15.12.2017 

 

S.I.F. Transilvania informează acţionarii cu privire la ȋnceperea în data de 20.02.2018 a programului 

de răscumpărare acţiuni proprii, ȋn conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.1 din 15.12.2017, având 

următoarele caracteristici: 

 

1. Dimensiunea programului - răscumpărarea a maxim 21.842.867 acţiuni cu valoare nominală 

de 0,10 lei/acţiune, reprezentând maxim 1% din capitalul social; 

2. Preţul de dobândire a acţiunilor - preţul minim va fi egal cu preţul de piaţă al acţiunilor 

societăţii de la Bursa de Valori Bucureşti din momentul efectuării achiziţiei, iar preţul maxim 

va fi 0,32 lei/acţiune; suma maximă alocată acestui program pentru numărul total de acţiuni 

menţionat anterior este de 6.989.717,44 lei (excluzând comisioanele de brokeraj şi alte costuri 

de achiziţie); 

3. Durata programului - perioada de maxim 12 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (M.O. Partea a IVa, nr. 146/12.01.2018); 

4. Plata acţiunilor răscumpărate - din rezervele disponibile (cu excepţia rezervelor legale) 

înscrise în ultimele situaţii financiare anuale probate; 

5. Destinaţia programului - reducerea capitalului social; 

6. Servicii financiare - WOOD & Company Financial Services, a.s a fost selectată să furnizeze 

servicii de intermediere pentru programul de răscumpărare; 

7. Societatea poate răscumpăra un volum zilnic de acţiuni de până la 25% din cantitatea medie 

zilnică de acţiuni ale companiei care sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată pe care se 

efectuează achiziţia, calculat potrivit legislaţiei aplicabile. Emitentul va raporta săptămânal în 
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ceea ce priveşte derularea acestui program de răscumpărare, potrivit prevederilor legale în 

vigoare.      

                                                                               

Mihai Fercală 

Președinte Executiv/Director General       

 

 

 

Ștefan Szitas 

Membru al Directoratului/Director 

 

 Ofiţer de conformitate 

Marcus Valeriu Marin 


