
                                                                                                                             

 

 

                                                              

Către:                                                                                                                                

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

 

Bursa de Valori Bucureşti- Piaƫa reglementată  

conform Legii nr. 24/2017 privind emiten

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

Data raportului: 04.12.2017 

Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group 

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea 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

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează 

 

Evenimente importante de raportat:  

SSIF BRK Financial Group S.A. informează publicul larg cu privire la faptul că î

care Confident Invest Bucuresti S.A. va direcƫiona

faptului că activitatea autorizată în calitate de SSIF a Confident Invest va inceta. 

Actul înregistrat la BRK Financial Group SA sub nr. 

- Părțile care au încheiat contractul: SSIF BRK Financial Group S.A. 

delegat - persoană juridică; 

- Data încheierii contractului: 29.11.2017; natura contractului: contract de 

- Descrierea obiectului contractului: 

Clienƫii Confident Invest vor fi direcƫiona

pentru conturile acestora şi prestării de servicii de c

autorizării în calitate de agent delegat -

- Contractul este valabil până la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

                                                                                                                                                        

 

                                                              
Nr

                                                                                                                                         

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

 

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 mobiliare

 

 S.A. 

119, jud.  Cluj 

3038/1994 

54.039.987,04 lei 

 valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

SSIF BRK Financial Group S.A. informează publicul larg cu privire la faptul că în data de 29.11.2017 a încheiat un contract 

iona portofoliul de clienți existenți către  BRK Financial Group S.

n calitate de SSIF a Confident Invest va inceta.  

nregistrat la BRK Financial Group SA sub nr. 5177/04.12.2017 are următoarele caracteristici: 

ncheiat contractul: SSIF BRK Financial Group S.A. şi Confident Invest S.A. în calitate de 

.11.2017; natura contractului: contract de prestări servicii de investi

ionaƫi către SSIF BRK Financial Group în vederea furniză

rii de servicii de către agent delegat Confident Invest, prin personal autorizat, 

- persoană juridică. 

la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire. 

 

Darie Moldovan 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

 

 

 

                                                                                         
Nr.înreg. 5196 /04.12.2017 

ƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă 

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

, simbol BRK 

ncheiat un contract prin 

BRK Financial Group S.A., ca urmare a 

n calitate de viitor agent 

de investiƫii financiare; 

ării de servicii autorizate 

personal autorizat, la data 

 


