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

                                                                                                                      

                                                                                                                    Nr ieșire:  963/02.06.2022 

 

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

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

Data raportului: 02.06.2022 

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 ca, in data de 31.05.2022, a contractat in calitate de imprumutat, o facilitate de 

creditare de la Garanti Bank S.A., avand ca destinatie finantarea activitatii curente, 

tranzactie a carei valoare cumulata depășește 10% din veniturile totale aferente ultimei 

situatii financiare anuale. 

 

Detaliile contractului sunt furnizate mai jos: 

   Tip credit: Plafon de creditare 

   Tipul facilitatilor cuprinse in plafon: Credit pe termen mediu si lung 

   Valoare totala: 2.500.000 Eur 

   Perioada de acordare a finantarii: maxim 120 luni 

   Caracteristici produs : caracter revolving 

    Scop : finantarea si refinantarea contracte de leasing auto, leasing imobiliar/credit auto, 

credit imobiliar 

    Garantii: 

    Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor deschise de Imprumutat la Banca.  
    Ipoteca mobiliara constituita de Imprumutat asupra bunurilor finantate /refinantate prin 

contractul de credit, conform contractului de ipoteca mobiliara, accesoriu.   
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    Ipoteca mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare pe care Imprumutatul le are de 

incasat in baza contractelor de credit non-bancar finantate/refinantate de Banca, inclusiv a 

accesoriilor la acestea, conform contractului de ipoteca mobiliara accesoriu.  

     Cesiunea drepturilor de creanta privind incasarea indemnizatiei de asigurare pe care 

Imprumutatul o are de incasat in baza politelor de asigurare pentru bunurile finantate / 

refinantate.  

      Scrisoare de confort emisa de catre actionarul majoritar al societatii. 

 

 

Președinte Directorat/Director General                  Membru Directorat/Director 

Sorin Donca                                                                         Marius Chitic 
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