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Notificare privind scăderea sub pragul de 5% din capitalul social și din 
drepturile de vot ale EVERGENT Investments SA 
 
 
EVERGENT Investments SA informează că, în data de 29 septembrie 2022, a primit de la 
SAI Atlas Asset Management SA notificarea privind scăderea sub pragul de 5% din capitalul 
social si din drepturile de vot. 
 

In temeiul dispozițiilor art. 71 si 74 din Legea nr. 24/2017 precum si cele prevăzute in art. 
131 si anexa 18 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atașăm prezentei notificarea mai sus-
menționată si anexa, ambele fiind disponibile și pe website-ul EVERGENT Investments SA, 
www.evergent.ro la secțiunea Informații pentru investitori/Raportări curente. 
 
 
 
 

Claudiu Doroș 
Președinte Director general  
  

                            Gabriel Lupașcu 
Ofițer conformitate 
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Catre: EVERGENT INVESTMENTS SA (simbol EVER) .

____________

Adresa: BACAU, jud. BACAU, str. Pictor Aman, rir.94C, România
Nr. iesire: 274/29.092022

Anexa nr.18 Regulamentul ASF 5/2018

FORMULAR STANDARD PENTRU NOTIFICAREA DEŢINERILOR MAJORE

1. ldentitatea emitentului sau a emitentului acţiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot:

Nume: EVERGENT INVESTMENTS SA (simbol EVER), CUI 2816642, Nr. de inregistrare ONRC J04/2400/92
Adresa: BACAU, jud. BACAU, str. Pictor Aman, nr.94C, România

2. Motivele notificării (vă rugăm marcaţi căsuţa sau căsuţele corespunzătoare):

] o achiziţie sau cedare a drepturilor de vot
[X] O achiziţie sau cedare a instrumentelor financiare

] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot

[] Altele (vä rugäm specificaţi)":

3. Detalii aie persoanei subiect al obligaţiei de notificare “:

Nume: SAI Atlas Asset Management SA in numele fondurilor administrate, FIA Alchemist, FIA 0cP lnvestitii, FIA
Hermes, FIA Herald, FIA Michelangelo, FDI Piscator Equity Plus si FDI Audas Piscator
Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7A Etaj 6 sector 1 Bucuresti, Romania

Numele/Denumirea: Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul)
FIA Alchemist, FIA DCP lnvestitii, FIA Hermes, FIA Herald,
FIA Michelangelo, FDl Piscator Equity Plus, FDI Audas Piscator Bucuresti, Romania

4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de punctul 3)" N/A

S. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot)" 27.09.2022

• 6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare:

% din % din drepturile de Totalul celor
drepturile de vDt prin două exprimat Numărul total de
vot anexate intermediul procentual % drepturi de vot ale

acţiunilor nstrumentelor (7.A + 7.B) emitentuluiw

(totalul din 7.A) financiare (totalul
din_7.B.1_+_782)

Situaţia rezultată, la data la care
s-a scăzut sub, s-a depăşit sau 4,8218% N/A 4,8218% 961.753.592

atins pragul

Poziţia la data notificării
anterioare (dacă este cazul) 5,Q034% N/A 5,0Q34% 989479.176

7. lnformaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub sau s-a atins
pragul vh

A: Drepturile de vot anexate acţiunilor

Numărul drepturilor de “‘ % din drepturile de vot
Clasa/tipul de acţiuni Direct lndirect Direct lndirect
Codul ISIN, după caz Art.69 alin. (1)-(3) din Legea Art.70 din Art.69 alin. (1)-(3) din Art.70 din
ROSIFBACNORO nr.24/2017) Legea Legea nr.24/2017) Legea

nr.24/2017) nr.24/2017)
N/A 46.374.149 N/A 4,8218%

SUBTQTAL: N/A 46.374149 N/A 4,8218%
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B 1: lnstrumentele finandare în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017

Tipul de instrument Data expirării Perioada de Nurnărul drepturilor de vot care % din
financiar (data scadentă) çonversie/ pot fi achiziţionate dacă drepturile de

exercitare instrumentul este exercitat/ vot
convertit

N/A N/A N/A N/A N/A
SUBTOTALB.1 N/A N/A

B 2: lnstrumente financiare cu un efect economic similar in conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) din Legea nr.
24/2017

Tipul de Data expirării' Perioada de Decontare Numărul
instrument (data scadentă) conversie/ fizicä sau în drepturilor de % din drepturile de vot
financiar exercitare numerar vot

NĺA N/A N/A N/A N/A N/A
SUBTOTAL B.2 N/A N/A N/A

8. lnformaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare (vă rugăm să marcaţi/bifaţi căsuţa
corespunzătoare):

] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau entitate legală şi
nu controează nicio entitate(entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emitentul acţiunilor

nelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot şi/sau
pând cu persoana fizică sau entitatea legalä de ultim nivel care le controleazä
% din drepturile de % din drepturile de vot prin
vot dacă acesta este intermediul instrurnentelor Totalul celor două dacă acesta
egal sau mai mare financiare dacă acesta este este egal sau mai mare decât

Numele/ Denumirea decât pragul care cgal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat
trebuie notificat pragul care trebuie notificat

FIA DCP nvestitii 2,27% 2,27%

FlAAlchemist l,88% 1,88%
FIA_Hermes O,67%

să deţină [% śi numărul]9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului va înceta
drepturi de vot începând cu ídata]. N/A

10. lnformaţii suplimentare N/A

Semnatura

Întocrnit la Bucuresti la 29.09.2022.

Director General

Dragos Balaci

Ofiter de conformitate

Nicoleta lonel

Dragos
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IX] Lanţul complet al persoa
instrumente financiare, înce
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