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Notificare privind scaderea sub pragul de 5% din drepturile de vot 
 

 

EVERGENT Investments SA informează ca, în data de 13.01.2023 a primit o notificare 
privind scaderea sub  pragul de 5% din drepturile de vot. 
 
In temeiul obligațiilor prevăzute in Legea nr. 24/2017, respectiv art. 71 si 72, precum si cele 
prevăzute in art. 131 si anexa 18 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atașam prezentei 
notificarea mai sus-menționată si declarația aferenta, ambele fiind disponibile și pe website-
ul EVERGENT Investments SA, www.evergent.ro la secțiunea Informații pentru 
investitori/Declarații dețineri majore. 
 
 

 

 

Claudiu Doros 

Președinte  Director general 
  

                            Gabriel Lupașcu 

Ofițer conformitate 

CĂTRE: 
 

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF 
nr. 5/2018  
Data raportului: 13.01.2023 
Piața reglementata pe care se tranzacționează 
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
București, categoria Premium 
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CĂTRE 
EVERGENT Investments SA 

 
 
NOTIFICARE MODIFICARE PRAG DEȚINERE EVERGENT Investments SA- 
Scadere sub prag 5% - conform Legii nr.24/2017, art. 71 și Regulament ASF nr. 5/2018 
Anexa nr. 18 
 
1. Identitatea emitentului acțiunilor la care sunt anexate drepturi de vot: 

• Denumirea emitentului: EVERGENT Investments SA  

• Sediul social: municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău, 

România. 

• Număr de telefon: 0234-576740 

• EUID: ROONRC.J04/2400/1992 

• Cod fiscal: 2816642 

• Capitalul social subscris și vărsat: 96.175.359,20 lei și este divizat în 961.753.592 

acțiuni cu valoarea nominala de 0,1 le/acțiune 

• Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/04003 

• COD LEI: 254900Y1O0025N04US14 

• COD ISIN: ROSIFBACNOR0 

• Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 

București – simbol EVER 

 

2. Motivele notificării: posibila încadrare în prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2017 în 

prezumția că ar exista acțiune concertată (vezi detalii pct. 10). 

 

3. Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare: 

• Liviu - Claudiu Doroș, municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 54bis, ,județul 

Bacău, România. 

• AEROSTAR SA municipiul Bacău, str. Condorilor, nr. 9, județul Bacău, România. 

 

4. Numele/denumirea completă al/a acționarilor (dacă este diferit/sunt diferiți de punctul 

3) – Nu este cazul. 

 

5. Data scaderii  sub  pragul de 5% (procentului de vot): 09.01.2023 

 

6. Totalul pozițiilor pesoanelor subiect al obligației de notificare: 

a) Liviu - Claudiu Doroș 

• Deținerea la data anterioară vanzarii:  8.080.570 drepturi de vot; 0,84019%  din 

totalul de drepturi de vot; 

• Situația rezultată în urma vanzarii unui număr de 734.392 acțiuni, in Oferta 

publica de cumpărare inițiata de EVERGENT Investments SA, aprobata prin   

Decizia ASF nr. 1672/14.12.2022, notificate catre  BVB in 09.01.2023 : 7.346.178 

actiuni ; 0,7638% din totalul de drepturi de vot. 

b) AEROSTAR SA 

• Deținerea la data anterioară vanzarii – 43.047.138  drepturi de vot; 4,4759 % din 

totalul de drepturi de vot ; 

• Situația rezultată în urma vanzarii unui număr de 3.912.279 acțiuni,  in Oferta 

publica de cumpărare inițiata de EVERGENT Investments SA, aprobata prin 

Decizia ASF nr. 1672/14.12.2022, cu un indice de alocare de 0,0908835825 : 

39.134.859 actiuni, 4,0691%  din totalul de drepturi de vot. 



  

 

7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a scazut sub  pragul 

de 5%: 

A: Drepturile de vot anexate acțiunilor: 

DIRECT: 46.481.037 acțiuni cu drept de vot; 4.8329% din total drepturi de vot. 

INDIRECT: zero drepturi de vot, 0% din total drepturi de vot. 

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1)  lit. (a) din Legea nr. 

24/2017 – Nu este cazul. 

B 2: Instrumentele financiare cu efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. 

(1)  lit. b) Legea nr. 24/2017 – Nu este cazul. 

 

8. Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare: 

[X] Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nicio persoană 

fizică sau entitate legală și nu nu controlează nicio entitate (entități) care are (au) în mod 

direct sau indirect o expunere în emitentul acțiunilor suport. 

[ ] Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv 

drepturi de vot și/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea 

legală de ultim nivel care le controlează. 

- Nu este cazul. 

 

9. În cazul votului prin reprezentant – Nu este cazul. 

 

10. Informații suplimentare: 

 

Subsemnatul Liviu – Doroș Claudiu am calitatea de membru neexecutiv în Consiliul de 

administrație al AEROSTAR SA. 

 

În temeiul prevederilor art. 72 lit. a) și e) din Legea nr. 24/2017 pot fi prezumat că 

acționez concertat cu AEROSTAR SA în calitate membru neexecutiv în Consiliul de 

administrație al AEROSTAR SA, poziție din care ar putea fi incidentă obligația de 

notificare a depășirii pragului de deținere. In acest sens, am depus la EVERGENT 

Investments SA o declarație ca NU acționez în mod concertat cu AEROSTAR SA. 

 

 

13.01.2023 
 
Liviu – Claudiu Doroș 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


