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Catre, 
Bursa de Valori Bucuresti 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Ref:  cumparare actiuni de catre persoana cu responsabilitati de conducere 
 

Raport curent Nr. 3410 
 

Data raportului:   07.11.2022 

Denumirea entitatii emitente:   CONNECTIONS CONSULT S.A. 

Sediul social:    Strada Buzesti Nr. 75-77, Etaj 14, sector 1, Mun. 
Bucuresti 

Numarul de telefon/ fax:   0372 368 332/ 0372 006 765 

Codul unic de inregistrare: RO 17753763 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/11864/2005 

Capital social subscris si varsat: 1.189.272,70 lei 

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare 
emise: 

SMT - categoria AeRO, simbol de piata CC 

 

Raport curent conform art. 19 din REGULAMENTUL (UE) NR. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si cu  

Regulamentul delegat UE nr. 523/2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare referitoare la 
formatul si modelul pentru notificarea si publicarea tranzactiilor efectuate de personalul de conducere in 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului  

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT:  

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 19 din Regulamentul privind abuzul de piata. 

 
S.C CONNECTIONS CONSULT S.A., in calitate de „Emitent”, doreste sa informeze actionarii si  
investitorii in legatura cu tranzactiile efectuate care intra sub incidenta art. 19 din  
Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piata.  

 

Tranzactiile au fost efectuate de catre domnul Radu Marcu - Persoană care exercită responsabilități de 
conducere, SOFTWARE CHIEF OPERATING OFFICER al Emitentului, care a cumparat actiuni ale Emitentului in 
data de 25.10.2022 asa cum este descris in anexa de mai jos.  
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Anexa 
 

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 

(a) Numele MARCU RADU 

2. Motivul notificării 

(a) Poziție/funcție Persoană care exercită responsabilități de conducere, SOFTWARE 

CHIEF OPERATING OFFICER 

(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 

3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 

(a) Denumirea CONNECTIONS CONSULT S.A. 

(b) LEI 787200D3M9O0I9MM1509 

4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 

tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument 

Codul de identificare 

Acțiuni 

 

RORQ95KPG879 

(b) Natura tranzacției CUMPARARE 

(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) 

2.9 lei/unitate 

Volumul (volumele) 

34000 unitati 

(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 

 — Preț 

 

34000 unități 
2.9 lei/unitate 

(e) Data tranzacției 2022-10-25; UTC +3 

(f) Locul tranzacției BVB, XDS1 

 
 
Cu stima, 
 
Bogdan Liviu Florea 
Presedinte Consiliu de Administratie 


