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Notificare privind depășirea pragului de 5% din capitalul social si din 
drepturile de vot ale EVERGENT Investments SA 

EVERGENT Investments SA informează ca, în data de 26 septembrie 2022, a primit de la 
BT Asset Management SAI notificarea privind depășirea pragului de 5% din capitalul social 
si din drepturile de vot. 

Precizam ca depășirea pragului de 5% din capitalul social si din drepturile de vot a fost 
comunicata societății prin adresa nr. 46878/26.09.2022 cuprinzând Anexa nr. 18 din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 care a fost înregistrata la EVERGENT Investments SA sub nr. 
4533 din 26 septembrie 2022.  

In temeiul dispozițiilor art. 71 si 74 din Legea nr. 24/2017 precum si cele prevăzute in art. 
131 si anexa 18 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atașam prezentei notificarea mai sus-
menționată si anexa, ambele fiind disponibile și pe website-ul EVERGENT Investments SA, 
www.evergent.ro la secțiunea Informații pentru investitori/Raportări curente. 

Claudiu Doroș 
Președinte Director general 

      Gabriel Lupașcu 
Ofițer conformitate 

CĂTRE: Rap ort curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF 
nr. 5/2018  
Data raportului: 27.09.2022 
Piața reglementata pe care se tranzacționează 
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
București, categoria Premium 
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Către
Evergent Investments SA

SEP, 2022

Nr. 46878/26.09.2022

Anexa Nr. t8-Reu1amantu1 ASF Nr. 5/2018

[‘oti ficarea deţineri lor niajore (dc transinis cMre eni itenitilrelevant şi către autoritatea conipeleniă)
1. lđentilalea emitenĹiiliii sala a eniitentului acţiiinilor suport existente, la care iiinl aiiexate drepliiri lle vot')
Ever2ent lnycstnients SÂ, Bacau, str. PictorAnian nr.94C,600164, Romania. 28l6(,42, J041240011992

2. Motivele notificării (vă rugăm inarcaţi căsuţa sau cästiţele corespunzătoarc

J O acliiziţie sau ceda,e a drepturilor de vot
ĹXJ O achiziţie sau ceda,-e a instrumentelor finaiiciarc

] Un eveniment pi-iii care se modificä repartizarea đi-epttirilor de ol
] Altele (vă rugăin speciĺicaţi)")

3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificare'')
Numele/Denumirea: Oraşul şi ţara sediului social (daę c.itv cazul)
BT .%iivt Managviiicnl SAI SA tr. Eniil Racoiita nr.22, etaj L + mansarda, Cluj-Napoca, jlJd. Cluj,

Rom nia
4. Numele.-dentimirea conipletă aLa acjionaniluiĺacţionarilor (daeă este diferistint difcriţi de pLliictul 3)''
i. I)ata scăderii sub. a aiingerń sau depăşirii pragului (proceiitului de vot)'. 22.09.2022
j. Totaltil poziţiilor persoanelor subiect al obligatiei dc noiif,eare:

% din drepturilc de vot % di,i drepiurile de lotalul celor dnuă NLlmărul total dc drepturi de
anexate acţiunilor vol priii inrerinedit,l expriniat proce,iltial ot ale emiteiitulu i'
(toialul din 7A ) iiistrumeiitelor - %

f,naiiciare (7.A + 7.B)
(totalul diii 7.B.l —

• 7.B.2)
Siiua,areziilta)ă. la 5866U% 58661 I% 961,753.592
lata la care s-a scăzut
;ub, s—a depăśil sati

atins pragtil
Poziţia la data
iotificärii anterioare

(dacă este caztil)

Numärul drepttirilor de ot'")

Direct lndireet
Art. 69 Art. 70

aĹin.W-(3)dinLceca din I.egeanr. 24/2017
nr. 2312017

56.417.500
56.417.500

% diii rentt,rile de vot
D i rcc
Art. 69

alin. (() - (3) din
Leeeanr. 23.2017

5.8661 l%

łndirect
Art. 70

diii Leaea nr. 24/20 7

.8661 l%

B 1 : lnstrumentek f,nanciare in conformitate cu art. 73 aliii. ( l ) lit. (a) din Lcgca nr. 24:201 7
Tipul dc insinirnenl Data eNpirării") (data Pcrioada de ! Xumărul drepttirilor de vot °-

ftnanciar scadentă) coii' ersie'eercitare') ‘-are pot fi acliiziţioiiate dac diii drepturile de
i nsirtiineniul esle ‘-ot

C xe rc i ţ aiJc on ‘-e rs it
N/A N/A N/A N'A N/A

: Drepturile de vot aneate acţitinilor
Clasa/tipul dc acjit'ni
Codul ISIN. dupä caz

7. Inforniaţii de nniificat cti privire la sitiiaţia rezultată, la data la care s-a depăşi(, s—a scăzut stib sau s-a atiiis pragul'')

ROSIFBÂCNORO
I.'BTOTAL ‚

SVBTOTAL B.1



2: Instruincntc íiiianciare ct' lln efect economic siniilar in coiifonnitatc cu art. 73 aliu. (l ) lil. b) Lccea nr. 24'2017
Tipul de iistrţimenl ‘[)ata expirării") Pcrioada de Deconiare fizică sati Nuinărul l

finaiiçiar ( daa scadentä converic in nunierar" l drepiţirilor de ‘-ot din drepttirilc de
exerçit'dre'l ot

NŤA N!A N/A NĺA NĺA NĺA

SITBTOIAL B.2

B. lnformaţii in legäiiirä cţi persoana stibieçĹ al obligaţiei de notif,care (vă rugănl sä marcaţi!bifaţi căsuţa corespunzătoare)
] Persoana subiect al obligaţiei de notitkarc nu cste controlată de către nicio persoana rizică sau entitate legală şi nu

conirolează nicio entitate(entităţi) çare are (ati) in mod direct saţl indirect o expunere in cmitentul acţiunilor suport.")
] Ianţul complet al persoanelor controlatc prin intenlleđiii l cărora se deţiii efectiv dreptui'i de tot şiĺsau insti'unlelite

f,nanciare, începâiid cu persoana fizícă sau entitatca lcgalä de ţiltim nivel care le çontroleazä''):
Numeleĺ t)enunlirea) % din drepttirile đe ot % din drepturile de vot piin Fotaltil cclor đoţiä, dacă

dacă acesla este egal sau iiitcnncdiţil instrunientelor f,naiiciare acesta este egal sau lnai
mai mare decât pragtil dacă acesta cstc egal sau mai mare inarc decât plagul çare
calc trcbuie notificat decăt pragul care trcbuie notificat trebtiie notificat

l• ln caztil voltilui prin rćlirezeilĹant: ĺnumele/denurnirea rnandatarului] \a inceta să dcţină [% şi numárul] drepttiri de ‘01
ncepănd çu ĺdala [ ——

--—____________________________________ - __________________________ — _________

l 0. lnforniaţii suplinieniarc" ):
L--set Mmigeineiit SAI iniprctina cu persoanele çare açtioneaza concertat dctin 163,O7.73 actitiiii Evergent Investnients

U7.0322%din capiialul sţicial)
Intoçmit la (‘lui-Napoca la 26.092022.

—

Senlnatură

Director Cenel'al Otter Conforrnitate
Auret Bernat Maria Vescan

Serg i u— Digitally signd
by Serg,u-Dan

Dan Dastal Maria-Aurora
Daţe: 10220926 v an clr: ii
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