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Atribuirea de actiuni EVER
conform “Planului de acordare actiuni” pentru anul 2019

Conform “Politicii de remunerare” a EVERGENT Investments SA si in acord cu datele si
informatiile cuprinse in “Documentul de informare cu privire la oferirea de drepturi/opțiuni
de a achiziționa actiuni SIF Moldova către membrii structurii de conducere si catre angajaţii
SIF Moldova – Stock Option Plan” publicat in 28.04.2020, aducem la cunostinta investitorilor
ca la implinirea termenului de 12 luni de la semnarea “Acordurilor de oferire actiuni”, membrii
structurii de conducere si angajatii isi exercita dreptul de a primi un numar de 10.177.157 actiuni
EVER pentru exercitiul financiar 2019, reprezentand 1,0285% din capitalul social .
Societatea a initiat demersurile catre Depozitarul Central privind efectuarea transferului
actiunilor catre persoanele in cauza.
Reamintim ca legislatia nationala si comunitara, respectiv Legea nr. 74/2015 privind
administratorii de fonduri de investitii alternative, Directiva 2011/61/UE privind
administratorii fondurilor de investiții alternative si Ghidul ESMA privind politicile solide de
remunerare în conformitate cu DAFIA, impune ca un procent de cel puţin 50% din remuneraţia
variabilă a membrilor structurii de conducere si angajatilor sa fie alocat în actiuni ale societatii.
Astfel: “În funcţie de structura juridică a FIA şi de regulile sale sau actul său constitutiv, un
procent semnificativ, care este de cel puţin 50 % din orice remuneraţie variabilă, constă în
unităţi sau acţiuni ale FIA în cauză ori în drepturi de proprietate echivalente ori în instrumente
legate de acţiuni ori în instrumente echivalente, altele decât numerarul (…).”
Avand in vedere ca nu au intervenit modificari in “Documentul de informare privind oferirea
de drepturi/optiuni de a achizitiona actiuni”, prezentul raport reprezinta “Documentul de
informare privind atribuirea de actiuni”, in sensul prevederilor Regulamentului ASF nr.
5/2018.
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