
                                                                                                                             

 

 

                                                              

Către:                                                                                                                                

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Fax: 021-659.60.51 

 

Bursa de Valori Bucureşti- Piaƫa reglementată 

Fax: 021-307.95.19 

conform Legii nr. 24/2017 privind emiten

 şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobi

Data raportului: 14.11.2017 

Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group

Sediul social: Cluj-Napoca, Cal. Moţilor nr. 119

Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710 

Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994

Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează

 

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate

administratorilor cu privire la situaƫiile financiare 

 

 

SSIF BRK Financial Group S.A. informează

documente: Situaƫiile financiare trimestriale

situaƫiile financiare trimestriale aferente. 

 

Situaƫiile financiare trimestriale, întocmite conform IFRS,

consultate la sediul societăƫii, Cluj-Napoca 

ulterior de luni până vineri în intervalul  10 

a societăƫii, www.brkfinancialgroup.ro   . 

Preşedintele Consiliului de Administraţie

 

                                                                                                                                                        

 

                                                              
Nr.înreg

                                                                                                                                         

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

ƫa reglementată  

RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă

şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobi

 

SSIF BRK Financial Group S.A. 

119, jud.  Cluj 

3038/1994 

54.039.987,04 lei 

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

Disponibilitate situaƫii financiare trimestriale la 30.0

ƫiile financiare trimestriale la 30.09.2017 

ă publicul larg cu privire la disponibilitatea consult

trimestriale la data de 30.09.2017 şi Raportul administratorilor cu privire la 

, întocmite conform IFRS, sunt neauditate. Documentele anterior 

 Calea Moƫilor nr. 119, începând  cu data de 15.11

 - 16. De asemenea, documentele sunt disponibile pe pagina de internet 

 

Darie Moldovan 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

                                                                                         
nreg. 4905/14.11.2017 

ƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă 

şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

categoria premium, simbol BRK 

la 30.09.2017 şi Raportul 

publicul larg cu privire la disponibilitatea consultării următoarelor 

Raportul administratorilor cu privire la 

anterior menƫionate pot fi 

11.2017 ora 18.30, iar 

pe pagina de internet 

 


