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RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data: 27.09.2018
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
Sediul social:

Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:

0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:

J12/4155/1993

CUI:

5022670

Capital soc.subscris si varsat:

4.812.481.064 lei

Piata regl. de tranzactionare:

Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este
cazul.
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
e) Alte evenimente: completare ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor convocata pentru data de 16/17.10.2018
Banca Transilvania S.A. informeaza investitorii ca a receptionat in data de 27.09.2018 un
Proiect de hotarare aferent unui nou punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Societatii din 16/17.10.2018 din partea actionarului SIF Moldova
(cu detineri in capitalul social al emitentului in procent de 7,01%), in temeiul art. 92 alin. (3)
– (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si art. 1171 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata.
Consiliul de administratie al emitentului a hotarat, in data de 27.09.2018, completarea ordinii
de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii intocmai, dupa cum urmeaza:
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al bancii si mandatarea Consiliului de
Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor
adoptate de AGEA, dupa cum urmează:
Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu următoarea activitate:
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“6612 – participare la emisiunea de titluri de valoare şi alte instrumente financiare, prin
subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de
astfel de emisiuni;”
Convocatorul actualizat va fi publicat in termenul legal si se regaseste anexat la prezentul
raport curent.
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