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BURSA DE VALORI BUCURESTI     

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare 
 

Eveniment important 
 

Finalizarea Programului nr. 7 de răscumpărare acțiuni EVER 
 

Informăm acționarii și investitorii ca s-a finalizat Programul nr. 7 de răscumpărare a acțiunilor 

proprii, derulat în conformitate cu Hotărârea Adunării generale extraordinare nr. 2 din 28 aprilie 

2022 și a Hotărârii Consiliului de administrație nr. 1 din 7 octombrie 2022. 
 

Finalizarea anticipată a Programului de răscumpărare nr. 7 se datorează răscumpărării integrale a 

volumului de acțiuni, in limita de preț aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 28 aprilie 2022. 
 

Rezultatele operațiunilor derulate în cadrul Programului de răscumpărare nr. 7 in intervalul 10 – 30 

octombrie 2022 sunt următoarele: 
 

• Număr total acțiuni răscumpărate:                    8.400.000  

• Preț mediu răscumpărare lei/acțiune:                            1,2525 

• Valoarea totala în lei a acțiunilor răscumpărate:                    10.520.776,32  

• Procent din capitalul social actual, răscumpărat:                                         o,873 

(o,856% din capitalul social înregistrat la data adoptării Hotărârii AGEA nr. 2 din 28.04.2022) 

• Scopul răscumpărării acțiunilor - pentru respectarea obligațiilor legale provenite din programele 

de tip “stock option plan” aferente anului 2021, conform prevederilor art. 5 (1) lit. c) din 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 

• Intermediar: BT Capital Partners 

• Plata acțiunilor răscumpărate a fost făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile 

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

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată. 
 

Derularea programului de răscumpărare nr. 7 s-a făcut cu respectarea condițiilor derogatorii 

prevăzute în legislația privind abuzul de piață, care permit efectuarea de tranzacții în perioadele 

închise ale emitentului, conform art. 5 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și 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 în conformitate cu DAFIA, Politica de remunerare a 

administratorilor, directorilor și angajaților societății - capitolul 7 și prevederile art. 14 din Actul 

Constitutiv al societății. 
 

Catalin Iancu 

Director general adjunct                                                                                      Gabriel Lupașcu 

                                                                                                                         Ofițer conformitate 
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