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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: 8 decembrie 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: 50.614.492,80 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK 
 
Eveniment important de raportat: Document de informare privind atribuirea cu titlu gratuit a unor acțiuni angajaților 
 
 
 
BRK Financial Group SA informează investitorii în legătură cu implementarea programului de tip “stock option plan” și atribuirea din acțiunile 
proprii deținute de societate administratorilor, directorilor și angajaților societății, sens în care publică Documentul de informare redactat în 
conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de 
valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE. 

 
 

Monica Ivan 
Director General  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DOCUMENT DE INFORMARE PRIVIND ATRIBUIREA UNOR ACȚIUNI 

ADMINISTRATORILOR, DIRECTORILOR ȘI ANGAJAȚILOR SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. 
(document de informare conform art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei 
oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 

2003/71/CE) 
 
 
1. Informații privind numărul și natura valorilor mobiliare 
 
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul social în Cluj- Napoca, str. Moților, nr. 119, înregistrată la Registrul 
Oficiului Comerțului sub nr. J12/3038/1994, cod unic de înregistrare 6738423, atribuie cu titlu gratuit un număr de 3.377.499 din acțiunile 
proprii deținute, administratorilor, directorilor și anjajaților, care întrunesc criteriile de eligibilitate definite în Stock Option Plan. 
 
 
2. Motivele atribuirii acțiunilor 
 
În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BRK din data de 26.04.2021 s-au adoptat hotărârile nr. 5 și nr. 6 cu privire la 
implementarea unui Stock Option Plan, respectiv programul de răscumpărare a acțiunilor în vederea atribuirii acestora în cadrul programului 
Stock Option Plan. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost publicate în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 
2108/26.05.2021.  
 
Prin Hotărârea nr. 5 a AGEA din 26.04.2021 s-a aprobat implementarea programului Stock Option Plan din acțiunile proprii deținute de 
societate, către administratorii, directori și salariații societății, prin alocarea cu titlu gratuit a maximum 1% din totalul acțiunilor emise de 
societate. 
 
Prin Hotărârea nr. 6 a AGEA din 26.04.2021 s-a aprobat planul de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde 
acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, respectând condițiile și prevederile legale în vigoare. 
 
 
 
3. Detaliile atribuirii acțiunilor 
 
În cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea nr. 6 a AGEA din 26.04.2021, s-au răscumpărat din piață un nr. de 3.377.499 
acțiuni pentru a fi atribuite în cadrul programului Stock Option Plan. 
 
În aplicarea Hotărârii nr. 5 din AGEA din data de 26.04.2021, a fost emisă Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/07.12.2021 respectiv  
Hotararea nr. 3/22.11.2022, prin care au fost stabilite persoanele eligibile și numărul de acțiuni atribuite fiecăreia, luând în considerare 
experiența profesională relevantă și responsabilitatea organizațională a fiecărei persoane nominalizate, întocmindu-se în acest sens fișe de 
evaluare pentru fiecare persoană eligibilă. 
 
Acțiunile vor fi livrate prin transfer direct realizat în registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central, în termenul și conform prevederilor 
legale în vigoare, dată la care angajații, directorii și administratorii vor intra efectiv în drepturi. 
 
Prezentul document a fost redactat în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie 
publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de 
abrogare a Directivei 2003/71/CE și urmează a fi transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și Depozitarul 
Central. 
 
 

Monica Ivan 
Director General  

 


