
 

 

Nr. de înregistrare:  546 / 15.12.2022 

 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 15.12.2022 

Denumirea emitentului TRANSILVANIA BROKER DE 

ASIGURARE S.A. 

Sediul social  Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 13, judeţul 

Bistrița-Nasaud 

Numarul  de Telefon/Fax 0263-235900/ 0263-235910 

Codul unic de înregistrare la ORC 19044296 

Nr. de ordine in  registrul  comerțului J06/674/2006 

Capital subscris și vărsat 500.000 lei 

Piața reglementata  Piața reglementată la vedere, Segment 

Principal, Categorie Standard 

 

I. Evenimente importante de raportat 

a) Schimbări în controlul asupra emitentului  – nu este cazul; 

b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active - nu este cazul; 

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul; 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul; 

e) Alte evenimente : INITIEREA PROGRAMULUI DE RASCUMPARARE DE 

ACTIUNI APROBAT IN AGEA DIN DATA DE 07.09.2021 

Societatea TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., în calitate de emitent 

de instrumente financiare, aduce la cunoștința actionarilor, , initierea programului de 

rascumparare aprobat in AGEA din data de 07.09.2021. 

Avand in vedere Hotararea AGEA nr.15/07.09.2021 si respectiv Decizia CA nr. 

27/14.12.2022, programul de rascumparare se va derula in urmatoarele conditii :  

1. Scopul programului: alinierea intereselor persoanelor cheie din cadrul Societății 

la interesele acționarilor și de creștere a valorii și potențialului afacerii;  

2. Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate  :  12.500  (se va 

încadra în limita a maxim 1% din capitalul social al Societatii );  

3. Prețul minim de răscumpărare va fi de 10 lei/actiune , iar prețul maxim va fi de 

30 lei/acțiune;  



 

 

4. Durata programului de răscumpărare: programul se va derula in perioada 

19.12.2022 -01.03.2023; 

5. Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele 

disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu 

excepția rezervelor legale.  

6. Intermediarul programului: S.S.I.F. Goldring S.A., autorizat prin Decizia CNVM 

2734/08.08.2003, înscris în Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01SSIF / 260045, 

Atestat CNVM 372/29.05.2006 cu sediul în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, 

nr. 56 A, Cod Poștal 540014, telefon/fax 0265269195/0365455254, e-mail 

office@goldring.ro, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO10679295, număr de 

înregistrare la Registrul Comerțului J26/440/1998, în vederea efectuării 

procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de răscumpărare. S.S.I.F. 

Goldring S.A. în calitate de Intermediar autorizat de A.S.F., își va îndeplini 

obligațiile privitoare la derularea programului de răscumpărare în baza 

prevederilor contractului încheiat între părți. 

 

        TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. 

Niculae Dan 

                                                 Presedinte al  Consiliului de administratie  
 


