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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
Denumirea emitentului
Sediul social
Numarul de Telefon/Fax
Codul unic de înregistrare la ORC
Nr. de ordine in registrul comerțului
Capital subscris și vărsat
Piața reglementata

19.11.2021
TRANSILVANIA
BROKER
DE
ASIGURARE S.A.
Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 13, judeţul
Bistrița-Nasaud
0263-235900/ 0263-235910
19044296
J06/674/2006
500.000 lei
Piața reglementată la vedere, Segment
Principal, Categorie Standard

Evenimente importante de raportat :
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., in calitate de emitent de valori mobiliare,
informează investitorii și părțile interesate cu privire la initierea si finalizarea unui plasament
privat cu privire la acțiunile deținute de catre actionarii principali Login Gabriel si Niculae
Dan, care s-a derulat in perioada 17.11-19.11.2021 prin intermediarul Goldring S.A., cu
urmatoarele caracteristici:
•

valoarea totală a ofertei: 8.500.000 Ron ( 250.000 de Acțiuni);

•

condiția de succes: subscrierea a cel puțin 2.550.000 Ron (75.000 acțiuni);

•

preț de ofertă: 34 lei / acțiune;

•

valoarea minimă a subscrierii: subscrierea minimă a unui investitor va fi de 1.470
acțiuni, respectiv minim 49.980 lei ;

•

valoarea maximă a subscrierii: valoarea totală a Ofertei (8.500.000 Ron);

•

metoda de alocare: „pro-rata”.În cazul în care, până la data închiderii Ofertei
valoarea subscrierilor depășește suma maximă de 8.500.000 Ron, alocarea
acțiunilor se face după metoda pro-rata, potrivit algoritmului utilizat de BVB;

•

perioada de derulare a ofertei: 17 Noiembrie 2021 – 19 Noiembrie 2021;

Plasamentul s-a incheiat cu succes, astfel din cantitatea maximă de 250.000 acțiuni oferite
spre vânzare, s-au subscris 216.809 acțiuni, respectiv 7.371.506 milioane lei, reprezentând
86,72% din ofertă, la prețul de ofertă de 34 lei/acțiune.
În cadrul plasamentului vânzătorii au fost dl. Dan Niculae(108.405 actiuni) – Presedinte CA
si dl. Gabriel Login (108.404 actiuni)– Director general
Notificarea emitentului s-a facut la data de de 19.11.2021, de către cei doi actionari, în
conformitate cu prevederile legislației aplicabile pieței de capital .

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Login Gabriel
Director general

