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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: 16 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: Disponibilitate raport trimestrial la 31 martie 2021. Anunț teleconferință
BRK Financial Group SA informează investitorii că, începând cu data de 19 aprilie 2021 ora 8:00 (ora locală), va fi disponibil raportul
financiar trimestrial la 31 martie 2021, atât în format fizic, la sediul social al BRK Financial Group SA din Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr.
119, cât şi în format electronic pe pagina oficială de internet a societății www.brk.ro, la secţiunea “Relaţii Investitori/ Rezultate financiare”.
Menţionăm faptul că situaţiile financiare trimestriale la 31 martie 2021 nu sunt auditate.
În cele ce urmează regăsiți detaliile aferente organizării teleconferinței.
ANUNŢ TELECONFERINŢĂ
Echipa de management SSIF BRK Financial Group SA organizează, în data de 21 aprilie 2021, începând cu ora 14:00, teleconferință cu
investitorii referitoare la rezultatele financiare aferente trimestrului I 2021.
Teleconferința va fi susținută de către dna Monica Ivan – Director General, dl Răzvan Raț – Director General Adjunct şi dl Sandu Pali –
Director Economic.
Persoanele interesate îşi vor exprima intenția de a participa la teleconferință, prin transmiterea unui email către actionariat@brk.ro, până cel
târziu la data de 20 aprilie 2021, ora 14.00. Conținutul emailului va cuprinde cel puțin informațiile privind numele persoanei, compania
reprezentată, întrebări privind tematica teleconferinței. Menționăm faptul că întrebările anterior transmise prin email vor permite echipei de
management să ofere răspunsuri documentate.
Teleconferința se va desfăşura prin intermediul aplicației Zoom. Investitorii înscrişi vor primi un email de confirmare care va include toate
detaliile necesare participării. Teleconferința poate fi accesată atât de pe desktop cât şi din aplicația Zoom disponibilă pentru sistemele de
operare Android şi iOS.
Pentru alte detalii legate de participarea la teleconferință vă rugăm să ne contactați la adresa de email actionariat@brk.ro sau la telefon 0364401709.

Monica Ivan
Director General

