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TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist 

Nr ieșire: 1886 /11.11.2021 

 
 

Raport curent conform art. 234 lit. i) din Regulamentul ASF nr 5/2018 privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

Data raportului: 11.11.2021 

Denumirea entității emitente: TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA 

Sediul social: Brașov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007 

Numărul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J08/1457/1997 

C.U.I: 9845734 

Capital social subscris și vărsat: 51.472.466,70 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO Premium (simbol TSLA) 

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56 

 

Eveniment important de raportat:  

Tranzacție de tipul celor enumerate la art. 234, lit. i) din Regulamentul ASF nr 

5/2018 

Directoratul Transilvania Leasing și Credit IFN SA, informează acționarii cu privire la 

faptul că, în data de 10.11.2021 a încheiat o tranzacție a cărei valoare depășește 10% din cifra 

de afaceri netă. 

Detaliile contractului sunt furnizate mai jos: 

-Tip contract: contract de credit capital de lucru 

-Finanțator: Credit Europe Bank SA 

-Durata contractului: 60 luni  

-Obiectul contractului: finantarea achizitiei de bunuri mobile/imobile, obiecte ale 

contractelor de leasing incheiate de catre IFN cu utilizatorii sai  

-Valoare: 4.800.000 ron 

-Garanții: ipotecă reală imobiliara auspra unui imobil proprietatea IFN situat in Iasi, 

ipoteca mobiliară asupra creantelor ce rezulta din drepturile de despagubire provenind din 

producerea unui risc asigurat prvind bunul imobil ipotecat si care decurg din polita de 

asigurare incheiata, ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din doua contracte de 

leasing imobiliar incheiate de IFN cu doi utilizatori (nedivulgati, conform clauza de 

confidentialitate), ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de IFN la Credit Europe Bank 

SA. 

Presedinte Directorat 

Sorin Donca 

 

Membru Directorat/Director 

Marius CHITIC 
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