
 

 

Nr. de înregistrare:  217 / 14.05.2021 

 Către, 

 Bursa de Valori București S.A. 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT  
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018  

privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

Data raportului 14.05.2021 

Denumirea emitentului TRANSILVANIA BROKER DE 

ASIGURARE S.A. 

Sediul social  Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 13, judeţul 

Bistrița-Nasaud 

Numarul  de Telefon/Fax 0263-235900/ 0263-235910 

Codul unic de înregistrare la ORC 19044296 

Nr. de ordine in  registrul  comerțului J06/674/2006 

Capital subscris și vărsat 500.000 lei 

Piața reglementata  Piața reglementată la vedere, Segment 

Principal, Categorie Standard 

 

I. Evenimente importante de raportat 

a) Schimbări în controlul asupra emitentului  – nu este cazul; 

b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active - nu este cazul; 

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul; 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul; 

e) Alte evenimente : 

Ca urmare a finalizarii demersurilor initiate la Autoritatea de Supraveghere 

Financiara si la Oficiul  Registrului Comertului,  societatea TRANSILVANIA BROKER DE 

ASIGURARE S.A., în calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunoștința 

investitorilor, modificarea componentei Consiliului de administratie al companiei, prin 

suplimentarea numarului membrilor acestuia de la trei la cinci, in scopul alinierii la 

principiile de guvernanta corporativa.  

Ca efect al acestor modificari, au fost separate cele doua pozitii din structura de 

conducere respectiv, cea de Presedinte al Consiliului de administratie si cea de Director 

general , ocupate pana la data de 01.05.2021, prin cumul, de catre Presedintele Consiliului de 

administratie, dl. Niculae Dan. 

Astfel, incepand cu data de 01.05.2021, functia de Director general si reprezentant 

legal al companiei, este ocupata de catre dl. Login Gabriel, membru nou in Consiliul de 



 

 

administratie si actionar semnificativ,  functia de Presedinte a Consiliului de administratie 

fiind exercitata in continuare de catre dl. Niculae Dan . 

Durata mandatului noilor administratori ( Login Gabriel si Barna Erik) a fost stabilita 

pe durata actualului mandat al Consiliului de administratie. 

Informații relevante privind profilul profesional al noilor membri ai Consiliului de 

administrație vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, secțiunea < Investitori >     

< Guvernanta corporativa>. 

 

        TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. 

Niculae Dan 

                                                 Presedinte al  Consiliului de administratie  
 


