
   

 

 
Nr.1512/08.04.2021 

 
Către                                                                                                                                            
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 
Bursa de Valori Bucureşti  

 
 
 

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

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaƫă 

 

Data raportului: 8 aprilie 2021 
Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. 
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud.  Cluj 
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 valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK 
 
Evenimente importante de raportat:  Încheiere contract de credit cu TechVentures Bank 
 
 
BRK Financial Group informează investitorii cu privire la cererea de rambursare anticipată parțială a creditului acordat prin 
contractul de credit cu Libra Internet Bank pentru diminuarea liniei de credit de la 3.498.894 lei la 723.080 lei. Ca urmare a 
rambursării anticipate a sumei de 2.774.814 lei, a fost ridicat gajul aplicat asupra clădirii din str. Moților nr. 119, Cluj-Napoca. 
De asemenea, în data de 08.04.2021 a fost semnat un contract de credit cu TechVentures Bank pentru acordarea unei linii de 
credit în sumă de 4.500.000 lei, garantarea creditului fiind realizată cu ipotecă imobiliară şi mobiliară. 
  
 

 
 

Monica Ivan 
Director General 

 
 
 
 



   

 

Nr 
crt. 

Părtile 
actului 
juridic 

Data incheierii si 
nr. act 

Natura actului 
juridic 

Descriere 
obiect 

contract 

Valoarea 
împrumutată  

Garanţii  Termen de 
plata 

1.  
Libra Internet 
Bank SA - în 
calitate de 
finanțator 
 
SSIF BRK 
Financial 
Group SA  
- în calitate de 
împrumutat 
 
 

1260/ 30.03.2021 
 

08.04.2021-ridicare 
drept de ipotecă 
imobiliară asupra 
imobilului din str. 
Moților nr. 119, Cluj-
Napoca 

 
 

 

Cererea de 
rambursare 
anticipată parțială a 
creditului 
(rambursarea 
sumei de  
2.774.814 lei cu 
scopul reducerii 
creditului de la 
3.498.894 lei la 
723.080 lei) 

 
 
Dobânda =  
ROBOR 3M + 4% 

 
 

723.080 lei  

 
-ipotecă imobiliară 
-ipotecă mobiliară  
asupra 
universalității de 
creanțe 
reprezentând chirii  
-ipotecă mobiliară  
asupra contului 
curent house 
 

 
Termen de 
restituire = 
14.12.2021 
 
 

2. TechVentures 
Bank SA - în 
calitate de 
finanțator 
 
SSIF BRK 
Financial 
Group SA-  
- în calitate de 
împrumutat 
 

1491,1492,1493, 
1494 / 08.04.2021 

Contract de credit – 
linie de credit 
pentru finanțarea 
necesităților de 
derulare a activității 
curente 

Dobânda =  
ROBOR 3M + 
3,95% 

4.500.000 lei  -ipotecă imobiliară 
(asupra imobilului 
din str. Moților nr. 
119, Cluj-Napoca)  
-ipotecă mobiliară  
asupra contului 
curent house 

Termen de 
restituire = 
07.04.2022 
 

 
 

 
 


