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Către
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
Bursa de Valori Bucureşti

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: 25 ianuarie 2022
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: Program de răscumpărare acțiuni BRK
BRK Financial Group SA informează investitorii asupra faptului că în şedința din 25.01.2022, Consiliul de Administrație a aprobat
răscumpărarea de către Societate a unui pachet de maxim 1% din capitalul social al BRK Financial Group, în condițiile legii şi în
cadrul limitelor stabilite în Hotărârea AGEA nr. 6 din 26.04.2021 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2108 din
26.05.2021).
Răscumpărarea se va realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din
momentul efectuării achiziției şi un preț maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 2 lei per actiune şi (ii) valoarea cea mai
mare dintre prețul ultimei tranzacții independente şi prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în
conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052.
Volumul achiziționat zilnic de către BRK Financial GROUP va respecta prevederile din art. 3 alin (3) din Regulamentul Delegat
(UE) 2016/1052.
Acțiunea de răscumpărare va începe la data de 26.01.2022 şi se va derula pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data
publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, urmând ca acțiunile proprii răscumpărate de Societate să fie oferite către angajații,
membrii conducerii şi administratorii societății, cu titlu gratuit, în cadrul unui program stock option plan.
Plata actiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație
financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizată.
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