
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE A INSTRUMENTELOR

FINANCIARE
Prin prezentul se certiflcă lnregistrarea următoarelor instrumente financiare:

ACŢIUNI

Tip; Comune Nomlnatlve

Clasa: Ďata înregistrării: 15.03.2021
Valoarea nominală: 0,10 Lei Ponţia in ragistrul ASF: 5525

981.213051 Codul ASF al acţiunilor; 55251

Caracteristici conform:

Societatea

Capitalul social subscris:

Capitalul social vărsat:

Cod ASF eritent: 7i842
I,ocalitatea: BACAU

Strada: PICTOR AMAN

Ji.ideţul: BACAU

Certificatului constatator nr. 655191/13.09.2021 emis
de ONRC

98.121.305,10 Lei
98.121.305,10 Lei

2816642

J041240011992

Emiterea de catre A.S.F. a prezentutui certiflcal đe inregístrare nu reprezinta certificarea lęgalitatii modului in care au foşt efectuate
modificarile de capítal sí níci aprobarea eventualelor cesiuni facute cu incacarea prevederilor legale si raportate la A.S.F- dupa ce au
fcst inregislrate la Oficiul Registrului Cornertulu,. nerespectndu-se otligatiile legale de raportare la piata pe care e trarizacticneaza
adiun'le societatii si de inregistrare ia A S.F.

lntreaga raspundeťe legala revine emitentilor. ConsilÍilor cJe Adm'nstralie si conduceri!or execijtive ale acestcra si inst,luti,lOť impltcate
in legalizarea moditlcarilor de capita, care sunt raspunzatoii ln fata legii ponuu eventuaiele !egalitati ce ar pţitea f constalate

Nuwăr: AC - 5260 -2 Data emiterii: 14.09,2021

IL
Număr total:

Inregistrarea

i

2

Oata Număr de acţluri Valoarea emisiunii

04.03.2021 989.479.1 76 98.947.917,60 Lei

13.09.2021 -L266.125 -826.612,0 Lei

TOTAL: 981213.051 98.121.305,10 Lel

EVERGENT INVESTMENTS Ś.A. - BACAU

Cod unic de înregistrare emitent:

. ae ordine in registtul comerţului:
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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

conform Certjficatuluj constatator nr.655191113.09.2021 emis de ONRC

Emitentu(: EVERGENT INVESTMENTS S.A. - BACAU

este înregistrat Ia A.S.F. cu următoarea structură de propíietate:

Acţionari Deţineri de capital

- Pondere din
Nr. acţiuni capitalul social

PERSOANE FIZICE Sl ENTITATI LEGALE 981.213.054 100

Evidenta instrumenteior financiare tranzactionate pe piata de capital si a detinatorilor acestora

este tinuta de Depozitarul Centíal.

Pentru actualizaíea prezentei înregistrări transmiteţi orice modifjcare survenită după

eliberarea acestui document, conform píevederilor legale în vigoare.

Certificat nuiiiru1 AC- 5260 - 2

STRUCTURA ACŢIONARIATULUI

%

Data: 14.09.2021




