CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF
nr. 5/2018
Data raportului: 07.10.2022
Piața reglementata pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti, categoria Premium.

Eveniment important:
Inițierea Programului nr. 7 de răscumpărare acțiuni EVER
EVERGENT Investments informează acționarii și investitorii că începe Programul de răscumpărare
acțiuni proprii nr. 7, prin operatiuni în piata, în conformitate cu Hotărârea Adunării generale
extraordinare nr. 2 din 28 aprilie 2022 și a Hotărârii Consiliului de administrație nr. 1 din 07
octombrie 2022.
Caracteristicile Programului sunt următoarele:
• Perioada de derulare: 10 octombrie 2022 – 20 decembrie 2022
• Scopul Programului nr. 7: răscumpărarea acțiunilor proprii pentru respectarea obligațiilor
legale provenite din programele de tip “stock option plan” in vederea distribuirii
remunerației variabila aferente anului 2021, către angajați, membri ai organelor de
administrație si directorii societății, conform prevederilor art. 5 (2) lit. c) din Regulamentul
(UE) nr. 596/2014
• Numărul de acțiuni care pot fi răscumpărate: maxim 8.400.000 acțiuni prin operațiuni in
piața
• Procent din capitalul social aprobat pentru răscumpărare: 0,873% din capitalul social actual
(0,856% din capitalul social înregistrat la data adoptarii Hotararii AGEA nr. 2 din
28.04.2022)
• Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piața de la BVB din
momentul efectuării achiziției
• Prețul maxim per acțiune: 2,2 lei
• Intermediar: BT Capital Partners
• Volumul zilnic: maxim 25% din volumul zilnic mediu de acțiuni tranzacționat în cursul lunii
septembrie 2022, luna care precede luna in care se efectueaza dezvaluirea programului,
conform art. 3 alin. (3) lit. a) din Regulamentul delegat UE 2016/1052.
Derularea programului de răscumpărare 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 conformă cu prevederile art. 13 din Legea nr.
74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Ghidul ESMA nr. 232/2013
privind politicile solide de remunerare in conformitate cu DAFIA, Politica de remunerare a
administratorilor, directorilor și angajații societății - capitolul 7 și prevederile din Actul Constitutiv
al societății - art. 14 (5).
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