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Eveniment important de raportat: Litigii pe rolul Tribunalului Brașov
S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că la sediul
societății a fost comunicată o citație emisă de Tribunalul Brașov în Dosarul nr. 2566/62/2020,
pentru termenul din data de 30.09.2020, însoțită de o cerere de intervenție la cererea S.I.F.
Transilvania de înregistrare mențiuni nr. 64767/21.08.2020 depusă la Registrul Comerțului de
pe lângă Tribunalul Brașov, formulată de către reclamantul Fercală Mihai în baza O.U.G. nr.
116/2009, prin care se solicită respingerea cererii de depunere și menționare acte.
Obiectul cererii depuse de S.I.F. Transilvania îl reprezintă înregistrarea în Registrul
Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a Actului Constitutiv al societății,
astfel cum acesta a fost aprobat de acționari și autorizat de către A.S.F.
Totodată informăm că, în conformitate cu informațiile disponibile pe portalul instanțelor
de judecată, a fost anulată cererea care făcea obiectul dosarului nr. 1813/62/2020, formulată de
reclamantul Fercală Mihai în contradictoriu cu S.I.F. Transilvania și Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, ca urmare a admiterii excepției netimbrării cererii
formulate în baza O.U.G. nr. 116/2009, invocată de instanță din oficiu.
Menționăm că obiectul cererii de înregistrare nr. 40566/23.06.2020 depusă de societate la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, care fusese atacată în cadrul
dosarului sus-menționat, este reprezentat de înregistrarea deciziei de radiere a mențiunilor

privitoare la auditorul intern Societatea MOONLIGHT S.R.L. Brașov, al cărui mandat a expirat
la data de 31.12.2018.
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