
 

 

                                                                                                  Nr. de înreg. 161 / 16.04.2020 

 

 Către, 

 Bursa de Valori București S.A. 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) 

 

RAPORT CURENT  
Conform Regulamentului ASF 5/2018  

privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

Data raportului 16 Aprilie 2020 

Denumirea emitentului TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE 

S.A. 

Sediul social  Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 13, judeţul 

Bistrița-Nasaud, 420096  

Numarul  de Telefon/Fax 0263-235900/ 0263-235910 

Codul unic de înregistrare la ORC 19044296 

Nr. de ordine in  registrul  comerțului J06/674/2006 

Capital subscris și vărsat 500.000 lei 

Piața reglementata  Piața reglementată la vedere, Segment Principal, 

Categorie Standard 

 

I. Evenimente importante de raportat 

a) Schimbări în controlul asupra emitentului  – nu este cazul; 

b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active - nu este cazul; 

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul; 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul; 

e) Alte evenimente : Comunicat privitor la desfasurarea Adunarii Generale 

Ordinare a Actionarilor din 28/29.04.2020, in contextul raspandirii 

epidemiei  COVID-19. 

 

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. 

Niculae Dan 

                                                   Presedintele  Consiliului de Administratie  
 

 

                                 



 

 

Ca urmare a instituirii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/16.03.2020, avand in vedere 

prevederile Ordonantelor militare precum si a altor dispozitii ale autoritatilor statului impuse in 

aceasta perioada privind limitarea deplasarilor, precum si suspendarea de activitati desfasurate in 

spatii inchise, tinand cont si de recomandarile Autoritatii de Supraveghere Financiara, prevazute 

in Regulamentul ASF nr. 5/2020, 

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE  SA recomanda in mod expres 

actionarilor, exercitarea dreptului de vot prin corespondenta, respectiv utilizarea mijloacelor 

electronice de interactiune la distanta. 

In acest scop, TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE  SA  recomanda actionarilor 

urmatoarele masuri de protectie/preventie: 

a)  sa acceseze materialele informative pentru sedinta AGOA  in format electronic, acestea 

fiind disponibile pe site-ul societatii  www.transilvaniabroker.ro - sectiunea < Investitori > / 

<AGA>, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin 

posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii; 

b)  sa voteze prin corespondenta prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta pus 

la dispozitie de societate prin intermediul site-ului societatii,  ca metoda alternativa a participarii 

directe sau prin reprezentant, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in 

copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura 

emitentului. Termenele de transmitere a buletinelor de vot prin corespondență sau a procurilor și 

documentele însoțitoare solicitate sunt precizate în convocatorul Adunării. 

c)  sa utilizeze, ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate canalele de comunicare 

electronice puse la dispozitie pentru trimiterea catre societate inclusiv adresa de e-

mail investor@transilvaniabroker.ro,  utilizand semnatura electronica, a oricaror documente 

trimise catre societate in legatura cu AGOA , cu evitarea, in masura in care este posibil, a 

transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal 

la registratura emitentului. 

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA anunta actionarii ca exista 

posibilitatea ca, la data desfasurarii adunarii generale, in functie de deciziile exprese adoptate de 
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autoritati, sa fie aplicate restrictii cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente 

desfasurate in spatii inchise sau alte norme in scopul asigurarii sigurantei sanatatii participantilor. 

Participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile 

impuse de autoritati la acel moment, poate expune participantii la o posibila contaminare cu 

coronavirusul SAR-CoV-2, iar Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE  SA si/sau 

conducerea emitentului, nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc. 

In cazul in care actionarii doresc in mod expres sa participe, direct sau prin imputernicit, la 

adunarea generala, sunt rugati sa notifice societatea pana in data de 23.04.2020, orele 10:00, la 

adresa de e-mail investor@transilvaniabroker.ro, pentru a permite societatii sa ia toate masurile de 

protectie care se impun in contextul dat, dar fara a se limita la acestea, precum: dezinfectarea salii 

de sedinta, solicitarea unei declaratii pe proprie raspundere privind starea de sanatate, masuri in 

vederea protejarii personalului societatii implicat in desfasurarea adunarilor generale, inclusiv 

solicitarea autorizarilor necesare de la autoritatile publice care au competenta in aceasta materie. 

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA aduce la cunoștința acționarilor faptul că  

va aplica restricțiile în vigoare la data desfășurării AGOA cu privire la limitarea numărului de 

participanți la evenimente desfășurate în spații închise sau la interzicerea în mod explicit a 

desfășurării AGOA cu prezență fizică, după caz, în funcție de deciziile exprese adoptate de 

autorități până la data AGOA. 

Societatea va urmari indeaproape evolutia epidemiei de Covid-19 si va continua sa isi 

respecte obligatiile legale de informare a actionarilor / investitorilor in legatura cu orice informatie 

relevanta. 

Așteptăm cu interes lucrările Adunării și mulțumim anticipat acționarilor noștri pentru 

susținerea și cooperarea în derularea cu succes a acesteia în condițiile speciale la care trebuie să ne 

adaptăm pentru siguranța tuturor și pentru conformitate deplină cu prevederile legale. 

Pentru informații suplimentare,  va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0730 709997, 

e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament 

Juridic.  

Presedintele Consiliului de Administratie 

                                                                            Niculae Dan 
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