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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 august 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: BRK Financial Group a devenit acționar al TechVentures Bank. Parteneriat 
strategic pentru crearea de sinergii 
 
În conformitate cu prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, BRK Financial Group aduce la cunoştința investitorilor 
faptul că a devenit acționar al TechVentures Bank, având o participație de 9,86% din capitalul social al băncii. Tranzacția a fost 
încheiată în data de 13.08.2021, iar prețul pachetului de acțiuni a fost achitat integral de către BRK din surse proprii. 
Prin acestă achiziție, BRK are in vedere un parteneriat cu TechVentures Bank, în cadrul căruia vizeaza obținerea de sinergii pe 
termen mediu şi lung, fiind vizată dezvoltarea unor sectoare de business ale BRK care au nevoie de suportul şi resursele unei 
bănci, prin care aducem în discuție : (i) dezvoltarea unor produse mixte în parteneriat cu o bancă, cum ar fi legarea soldului 
contului de tranzacționare cu contul şi cardul bancar sau oferirea unor linii de credit pentru tranzacționarea pe piața de capital (ii) 
distribuirea produselor grupului BRK prin intermediul băncii (unități de fond, produse cu capital protejat, etc).  
Această asociere va facilita accesul BRK la instrumente financiare specifice pieței intrabancare (soluții avansate de hedging) şi 
în acelaşi timp TechVentures Bank poate avea în vedere oferirea de servicii investitorilor şi intermediarilor din piața de capital 
(servicii de custodie, banca de decontare etc). 
 
 

Monica Ivan 
Director General 

 


