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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

12.01.2022
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 : Inregistrarea la ONRC, a operatiunii de divizare a
valorii nominale a actiunilor societatii.
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., in calitate de emitent de valori mobiliare,
informează actionarii și părțile interesate cu privire la înregistrarea, la data de 10 ianuarie
2022, la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), a operațiunilor corporative
aprobate în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 7 septembrie 2021.
Mențiunile înregistrate la ONRC privesc, printre altele, divizarea valorii nominale a
actiunilor Societatii , în raport de divizare de 1:2, valoarea nominală a acțiunii modificânduse, în consecință, de la 0,2 lei, la 0,1 lei, precum și aprobarea versiunii actualizate a Actului
constitutiv, care reflectă aceasta modificare a capitalului social.
Astfel, capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 500.000 lei, împărțit în 5.000.000
acțiuni comune, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.
Certificatul de inregistrare mențiuni nr. 237 este atașat la acest raport.
Noua versiune a Actului constitutiv al Societății poate fi consultată pe site-ul emitentului:
www.transilvaniabroker.ro, la sectiunea „ Investitori /Guvernanta-corporativa”.
Societatea continuă procesul de înregistrare a operațiunii la ASF, urmat de emiterea
Certificatului de inregistrare a instrumentelor financiare cu valoare nominala modificata și

finalizat prin înregistrarea acestora la Depozitarul Central și, respectiv, alocarea lor
acționarilor îndreptățiți.
In link-ul de mai jos, se regaseste Certificatul de inregistrare mentiuni.
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