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BURSA DE VALORI BUCURESTI     

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare 
 

 

 
 

Evenimente importante: 
 

A. Finalizarea in data de 20 septembrie 2022 a Etapei 2 din Programul nr. 6 de răscumpărare 

acțiuni. 
 

Informam acționarii cu privire la finalizarea Etapei a 2-a din Programul nr. 6 de răscumpărare a 

acțiunilor proprii. Programul nr. 6 de răscumpărare este derulat in conformitate cu Hotărârea AGEA 

EVERGENT Investments nr. 4 din 20 ianuarie 2022. 
 

Finalizarea anticipata a Etapei a 2-a din Programul de răscumpărare nr. 6 este motivată de realizarea 

volumului de acțiuni comunicat prin Raportul Curent din 20 iunie 2022.  
 

Rezultatele cumulate ale operațiunilor derulate in cadrul Programului nr. 6 in intervalul 26 ianuarie 

2022 – 20 septembrie 2022 sunt următoarele: 
 

• Număr total acțiuni răscumpărate:                                     15.448.391 

• Preț mediu răscumpărare lei/acțiune:                                       1,2069 

• Valoare totala in lei a acțiunilor răscumpărate:         18.645.388,74 

• Procent din capitalul social al societății, răscumpărat %:     1,6063 

• Scopul răscumpărării acțiunilor:                 diminuare capital social 

• Intermediar: BT Capital Partners 
 

 

B. Initierea Etapei a 3-a din cadrul Programului de răscumpărare acțiuni proprii nr. 6 incepand 

cu data de 21 septembrie 2022, in conformitate cu hotărârea Adunării generale extraordinare 

a acționarilor EVERGENT Investments nr. 4 din 20 ianuarie 2022. 
 

EVERGENT Investments SA informează acționarii cu privire la inițierea Etapei a 3-a din cadrul 

Programului de răscumpărare acțiuni proprii nr. 6, in conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 4 din 20 

ianuarie 2022 si a Hotărârii Consiliului de administrație nr. 1 din 20 septembrie 2022. 
 

Caracteristicile Etapei a 3-a din Programului de răscumpărare sunt următoarele: 
 

• Perioada de derulare a Etapei a 3-a a Programului nr. 6: 21 septembrie 2022 – 14 octombrie 2022 

• Scopul programului: răscumpărare acțiuni pentru reducerea capitalului social 

• Numărul de acțiuni răscumpărate: maxim 7.651.609 acțiuni, prin operațiuni in piața 

• Prețul minim per acțiune: prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției 

• Prețul maxim per acțiune: 2,2 lei 

CĂTRE: 
 

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF 
nr. 5/2018  
Data raportului: 20.09.2022 
Piața reglementata pe care se tranzacționează 
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
Bucuresti, categoria Premium. 
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• Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile 

ale societății, înscrise în ultima situație financiară aprobata, conform prevederilor art. 1031 din 

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata 

• Volumul zilnic: maxim 25% din volumul zilnic mediu de acțiuni tranzacționate la BVB, calculat 

pe baza volumului zilnic mediu din cele 20 de zile de tranzacționare care preceda data la care are 

loc achiziția, conform art. 3 alin (3) lit. b) din Regulamentul delegat UE 2016/1052 

• Intermediar: BT Capital Partners 
 

Derularea programului de răscumpărare nr. 6 se face cu respectarea condițiilor derogatorii prevăzute 

in legislația privind abuzul de piața, 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. 
 

Operațiunea de răscumpărare a acțiunilor proprii este conforma cu „Politica de remunerare a 

acționarilor EVERGENT Investments” care include programe de răscumpărare si alocare de 

dividende. 
 

 

 

Claudiu Doros 

Președinte Director general                                                                          

 

Gabriel Lupașcu 

                                                                                                                           Ofițer conformitate 

 
 
 
  


