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Raport curent conform prevederilor art. 226(1) din Legea 297/2004 şi a Reg. CNVM Nr.1/2006  

 

 

Data raportului : 23.01.2015 

Denumirea societăţii comerciale : TRANSILVANIA-COM SA   

Sediul social: MEDIAS str. Str. Mihai Eminescu nr. 4,   judetul Sibiu  

Număr de telefon/fax : 0269-213230 / 0269-213375 

Cod de Înregistrare Fiscală: 804161, 

Nr. Ordine în Registrul Comerţului  J32/169/1991 

Capitalul social subscris şi vărsat : 482.717,5 RON  

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: B.V.B.-Piata RASDAQ- XMBS 

 

I.Evenimente importante de raportat:Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor 

pentru aplicarea Legii 151/2014. 

 

AGEA a Societatii TRANSILVANIA-COM SA  cu sediul în MEDIAS str. Str. Mihai 

Eminescu nr. 4,   judetul Sibiu, CIF 804161, nr. de ordine în Registrul Comerţului J32/169/1991, 

capital social subscris şi vărsat 482.717,5 intrunita in sedinta din 22.01.2015 ia urmatoarea: 

Hotărârea a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
Transilvania-Com SA  Medias 

Nr. 1 /Data 22.01.2015 
 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societatii TRANSILVANIA-COM SA  cu 

sediul în MEDIAS str. Str. Mihai Eminescu nr. 4,   judetul Sibiu, CIF 804161, nr. de ordine în 

Registrul Comerţului J32/169/1991, capital social subscris şi vărsat 482.717,5 lei s-a întrunit în 

şedinţă în data de 22.01.2015 ora 14,  la sediul societăţii AL-COMSIB SA din Sibiu str. P-ta 

Talmaciu nr. 1-3, jud Sibiu. 

Convocarea  Adunării  Generale  Extraordinare  a  Acţionarilor  („AGEA”)  s-a  realizat, 

potrivit prevederilor legale  şi  statutare,  în  baza  Hotărârii  Consiliului  de  Administraţie  al 

 societăţii, prin  publicarea  convocatorului  în  Monitorul  Oficial  Partea  a  IV a  nr. 

7587/22.12.2014 si in Ziarul Tribuna nr 7257/20.12.2014,  precum  şi  cu  înştiinţarea  instituţiilor 

 pieţei  de  capital.  

La  şedinţa  AGEA  au  avut  drept  de  participare  toţi  acţionarii  societăţii  înregistraţi  la 

 data de  referinţă  de 9 ian.2015 în  registrul  acţionarilor  societăţii  ţinut  şi  operat  de Depozitarull 

 Central. 

La   şedinţa   AGEA   au   fost   prezenţi   acţionari   şi   reprezentanţi   ai   acţionarilor   

deţinând împreună  183.029  acţiuni,  pentru  care  s-au  exprimat  voturi  valabile,    reprezentând   

94,78 %  din  capitalul  social  potrivit  listei  de  prezenţă  anexată  procesului  verbal  al  şedinţei. 

In   urma   deliberărilor   pe   marginea   punctelor   aflate   pe   ordinea   de   zi   menţionată   

în  convocator  a  fost  adoptată,  conform  dispoziţiilor  legale  şi  statutare urmatoarea  

 

 

 



HOTĂRĂRE: 
 

Art.1 S-a   luat   la   cunostinta de   continutul  Raportului privind cadrul   juridic   aplicabil 

 tranzactionarii  actiunilor  pe  o  piata  reglementata,  respectiv  a  tranzactionarii  in  cadrul 

 sistemului  alternativ  de  tranzactionare(ATS)  precum  si  cu  privire  la    pietele  reglementate  si 

 sistemele  alternative  de  tranzactionare  pe  care  pot  fi  tranzactionate  actiunile  societatii,  in 

 conformitate  cu  Legea  151/2014  si  pus  la  dispozitia  actionarilor  pe  situl  societatii  in 

 conditiile   art.117.2 din    Legea   nr.31/1990   republicata,   cu   modificarile   si   completarile 

ulterioare 

 

Art.2 S-a luat la cunostinta lipsa cadrului legal de funcţionare a pieţei RASDAQ, in 

conformitate cu Legea 151/2014. 

 

Art.3 Se aproba   /se respinge efectuarea  demersurilor   legale   necesare   admiterii   la 

tranzacţionare   a   acţiunilor   emise   de   societate   pe   o   piaţă   reglementată   (BVB),   

inconformitate  cu  Legea  151/2014    si    a  tuturor    reglementarilor  legale  

  

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 183.029., din care:     

Pentru..........…………………..Împotrivă........183.029.........Abţineri........................... 

 

Art.4 Se   aproba  /   se   respinge  efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la 

tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare -Categoria de Baza, in  conformitate  cu 

 Legea  151/2014 si  a tuturor    reglementarilor  legale   

 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 183.029, din care:     

Pentru.......183.029……..Împotrivă....................................Abţineri........................... 

 

Art 5. In  caz    de  aprobare  la  articolele 3  sau  4 se  aproba  / se anuleaza  pct.5  din 

 ordinea  de  zi  nemai avand  obiect, in caz contrar se aproba / se resping  conditiile de retragere din 

societate a acţionarilor asa cum sunt prevazute de legislatia in vigoare . 

 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi ..............., din care:     

Pentru.........……..Împotrivă....................................Abţineri........................... 

 

Art 6. Se aproba cu unanimitate de voturi, mandatarea d-nei Tatu Ana Maria sa efectueze 

toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA , 

sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul 

Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va 

putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera 

necesar. 

 

Art 7. . Se aproba cu unanimitate de voturi,  stabilirea datei 10.02.2015 ca data de inregistrare 

pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta 

Adunare Generala a Acţionarilor. si a datei de 09.02.2015 .ca data „ex date”. 

Preşedintele  Consiliului de Administraţie 

.Aldea Ciprian Ilie             

 

Secretar AGEA  

Tatu Ana Maria 


