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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: 09.04.2020 

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:  5.216.090.590 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:  

 

Banca Transilvania informeaza investitorii ca a receptionat in data de 08.04.2020 

propuneri de proiecte de hotarare aferente unor puncte incluse deja pe ordinea de zi a 

Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor BT din 29/30.04.2020 din 

partea actionarului SIF Moldova (cu detineri in capitalul social al emitentului in 

procent de 6,82%), in temeiul art. 92 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind 

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 

 

Consiliul de administratie al emitentului a hotarat, in data de 09.04.2020, sa dea curs 

solicitarii actionarului, urmand sa informeze in mod corespunzator investitorii si piata 

si sa actualizeze documentele aferente AGA (proiecte de hotarari, procuri, buletine de 

vot prin corespondenta etc.). Propunerile formulate sunt urmatoarele: 
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PROIECTELE DE HOTĂRÂRI PROPUSE A FI INTRODUSE PENTRU PUNCTELE 8 

ȘI 9 AFLATE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A 

ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020 

Proiectul de hotarare pentru punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2020: 

Aprobarea datei de 05 octombrie 2020 ca data de inregistrare si a ex-date – 

02 octombrie 2020, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de 

drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele 

hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor 

beneficia de dividende. 

Proiectul de hotarare pentru punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2020: 

Aprobarea datei de 16 octombrie 2020 ca data a platii pentru plata 

dividendelor. 

 

PROIECTELE DE HOTĂRÂRI PROPUSE A FI INTRODUSE PENTRU PUNCTELE 6 

ȘI 7 AFLATE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A 

ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020 

Proiectul de hotarare pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 

29/30.04.2020: 

Aprobarea datei de 15 octombrie 2020 ca data de inregistrare si a ex-date – 

14 octombrie 2020, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte 

drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, inclusiv dar fara a 

se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma 

majorarii capitalului social. 

Proiectul de hotarare pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 

29/30.04.2020: 

Aprobarea datei de 16 octombrie 2020 ca data a platii pentru actiunile 

gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social. 
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