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Evenimente importante de raportat: Nominalizare

 

BRK Financial Group anunţă numirea

actualmente angajat al companiei în calitate de 

După o analiză riguroasă, Consiliul de Administraţie a considerat că experienţa sa

considerabilă, calităţile de lider şi cunoaşterea în profunzime a companiei susţin alegerea dlui Grigore Chiş

pentru poziţia de Director General. 

Grigore Chiş a fost alături de BRK Financial Group încă din anul

Tranzacţionare (2000-2005) şi Director General (2009

cadrul companiilor SIBEX-Sibiu Stock Exchange şi Facos Suceava.

În perioada următoare se va demara procesul de autorizare în calitate de conducător a dlui Chiş la 

Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Consiliul de Administraţie îşi exprimă încrederea în echipa 

obiective se află în sinergie cu cele ale clienţilor şi investitorilor BRK Financial Group.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

 

                                                              

                                                                                                                                         

tatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

 

SSIF BRK Financial Group SA 

nr. 119 judeţul Cluj 
fax: 0364.401.710 

J12/3038/1994 

54.039.987,04 lei 
ntată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium

Nominalizare Director General 

numirea în funcţia de Director General a domnului Grigore Chiş, 

actualmente angajat al companiei în calitate de Şef Serviciu Market Making si Produse Structurate.

După o analiză riguroasă, Consiliul de Administraţie a considerat că experienţa sa

considerabilă, calităţile de lider şi cunoaşterea în profunzime a companiei susţin alegerea dlui Grigore Chiş

Grigore Chiş a fost alături de BRK Financial Group încă din anul 1999, ocupând poziţiile de Director 

) şi Director General (2009-2015). În prezent ocupă funcţiile de administrator în 

Sibiu Stock Exchange şi Facos Suceava. 

În perioada următoare se va demara procesul de autorizare în calitate de conducător a dlui Chiş la 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Consiliul de Administraţie îşi exprimă încrederea în echipa executivă şi angajaţii companiei, ale căror 

obiective se află în sinergie cu cele ale clienţilor şi investitorilor BRK Financial Group. 

 

Darie Moldovan 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 
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categoria premium 

eneral a domnului Grigore Chiş, 

Şef Serviciu Market Making si Produse Structurate. 

După o analiză riguroasă, Consiliul de Administraţie a considerat că experienţa sa profesională 

considerabilă, calităţile de lider şi cunoaşterea în profunzime a companiei susţin alegerea dlui Grigore Chiş 

, ocupând poziţiile de Director 

În prezent ocupă funcţiile de administrator în 

În perioada următoare se va demara procesul de autorizare în calitate de conducător a dlui Chiş la 

executivă şi angajaţii companiei, ale căror 


