CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF
nr. 5/2018
Data raportului: 06.10.2022
Piața reglementata pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti, categoria Premium.

Eveniment important

Finalizarea Programului nr. 6 de răscumpărare acțiuni
Informăm acționarii și investitorii ca s-a finalizat Programul nr. 6 de răscumpărare a acțiunilor
proprii, derulat in conformitate cu Hotărârea AGEA EVERGENT Investments nr. 4 din 20 ianuarie
2022.
Finalizarea anticipată a Programului de răscumpărare nr. 6 se datorează rascumpararii integrale a
volumului de acțiuni, in limita maxima de preț aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 20 ianuarie
2022.
Rezultatele operațiunilor derulate in cadrul Programului de răscumpărare nr. 6 in intervalul 26
ianuarie 2022 – 06 octombrie 2022 sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•

Număr total acțiuni răscumpărate:
23.100.000
Preț mediu răscumpărare lei/acțiune:
1,2141
Valoarea totala in lei a acțiunilor răscumpărate:
28.045.385,29
Procent din capitalul social, răscumpărat %:
2,4019
Scopul răscumpărării acțiunilor: diminuare capital social
Intermediar: BT Capital Partners
Plata acțiunilor răscumpărate a fost făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile
ale societății, înscrise în ultima situație financiară aprobată, conform prevederilor art. 1031 din
Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată.

Derularea programului de răscumpărare nr. 6 s-a făcut cu respectarea condițiilor derogatorii
prevăzute in legislația privind abuzul de piață, care permit efectuarea de tranzacții in perioadele
închise ale emitentului, conform art. 5 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 si art. 4 alin (2)
lit. a) si b) din Regulamentul Delegat UE nr. 1052/2016.
Prin mixul optim intre programele de răscumpărare și politica predictibilă de dividend, compania
returnează valoare acționarilor săi, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt.
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