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BURSA DE VALORI BUCUREȘTI     

 

 

 

 

 

EVERGENT Investments informează acționarii și investitorii cu privire la tranzacțiile 

efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de conducere.  

 

 

Atașăm notificările primite. 

 

 

 

 

Claudiu Doroş 

Președinte Director general 

 

     

             Gabriel Lupașcu 

                    Ofițer conformitate  
 

CĂTRE: 
 

Raport curent conform:  
Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF  nr. 5/2018 
Data raportului: 10.01.2023 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, categoria Premium 
 



CATRE: 

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

• EVERGENT Investments SA

NOTIFICARE TRANZACTII 

persoane care exercita responsabilități de conducere sau  persoane care are o 
legătură strânsă cu aceasta 

- Conform Regulamentului UE nr. 523/2016 si Regulamentului UE 596/2014, art. 3 (25), art. 19 (1) și (8) -

1 
Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale 

persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta 

(a) Numele si prenumele Trifa Aurelian 

2 Motivul notificării 
(a) Poziție/funcție Manager de portofoliu 
(b) Notificarea inițială / Modificare Inițiala 
3 Detalii aferente emitentului 

(a) Denumirea EVERGENT Investments SA 
(b) Cod LEI 254900Y1O0025N04US14 

4 

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 
Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare 
tip de tranzacție; (iii) fiecare dată și (iV) fiecare loc în care au fost efectuate 
tranzacțiile   

(a) 
Descrierea instrumentului financiar, a 
tipului de instrument, Codul de 
identificare 

Acțiuni EVER;  
ISIN:ROSIFBACNORO 

(b) Natura tranzacției 
Vânzare in Oferta publica de cumpărare 
inițiata de EVERGENT Investments SA – 
Decizia ASF nr. 1672/14.12.2022 

(c) Prețul (preturile) și volumul (volumele) 
Prețul (preturile) 1,41 lei/acțiune 

Volumul (volumele) 28.930 acțiuni. 

(d) 
Informații agregate 

- Volumul agregat
- Preț

Volumul (volumele) 28.930 acțiuni 

Prețul (preturile)      40.791,30 lei 

(e) Data tranzacției 
09.01.2023 

(f) Locul tranzacției 
Bursa de Valori București  

Data   Semnătura  
10.01.2023 _______________________ 



CATRE: 

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

• EVERGENT Investments SA

NOTIFICARE TRANZACTII 

persoane care exercita responsabilități de conducere sau  persoane care are o 
legătură strânsă cu aceasta 

- Conform Regulamentului UE nr. 523/2016 si Regulamentului UE 596/2014, art. 3 (25), art. 19 (1) și (8) -

1 
Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale 

persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta 

(a) Numele si prenumele MIHAELA MOLEAVIN 

2 Motivul notificării 
(a) Poziție/funcție Director financiar 
(b) Notificarea inițială / Modificare Inițiala 
3 Detalii aferente emitentului 

(a) Denumirea EVERGENT Investments SA 
(b) Cod LEI 254900Y1O0025N04US14 

4 

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 
Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare 
tip de tranzacție; (iii) fiecare dată și (iV) fiecare loc în care au fost efectuate 
tranzacțiile   

(a) 
Descrierea instrumentului financiar, a 
tipului de instrument, Codul de 
identificare 

Acțiuni EVER;  
ISIN:ROSIFBACNORO 

(b) Natura tranzacției 
Vânzare in Oferta publica de cumpărare 
inițiata de EVERGENT Investments SA – 
Decizia ASF nr. 1672/14.12.2022 

(c) Prețul (preturile) și volumul (volumele) 
Prețul (preturile) 1,41 lei/acțiune 

Volumul (volumele) 9.722 acțiuni. 

(d) 
Informații agregate 

- Volumul agregat
- Preț

Volumul total: 9.722 acțiuni 

Valoare totala:  13.708,02 lei 

(e) Data tranzacției 
09.01.2023 

(f) Locul tranzacției 
Bursa de Valori București  

Data   Semnătura  
10.01.2023 _______________________ 



CATRE: 

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  

• EVERGENT Investments SA  

 

NOTIFICARE TRANZACTII  
 

persoane care exercita responsabilități de conducere sau  persoane care are o 
legătură strânsă cu aceasta 

- Conform Regulamentului UE nr. 523/2016 si Regulamentului UE 596/2014, art. 3 (25), art. 19 (1) și (8) - 

 

1 
Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale 

persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta 

(a) Numele si prenumele Iancu Catalin 

2 Motivul notificării 
(a) Poziție/funcție Director general adjunct 
(b) Notificarea inițială / Modificare Inițiala 
3  Detalii aferente emitentului 

(a) Denumirea EVERGENT Investments SA 
(b) Cod LEI 254900Y1O0025N04US14 

4 

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 
Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare 
tip de tranzacție; (iii) fiecare dată și (iV) fiecare loc în care au fost efectuate 
tranzacțiile   

(a) 
Descrierea instrumentului financiar, a 
tipului de instrument, Codul de 
identificare 

Acțiuni EVER;  
ISIN:ROSIFBACNORO 

(b) Natura tranzacției 
Vânzare in Oferta publica de cumpărare 
inițiata de EVERGENT Investments SA – 
Decizia ASF nr. 1672/14.12.2022 

(c) Prețul (preturile) și volumul (volumele) 

 
Prețul (preturile) 1,41 lei/acțiune 
 
Volumul (volumele) 31.926 acțiuni. 
 
Prețul (preturile) 1,41 lei/acțiune 
 
Volumul (volumele) 398.827 acțiuni. 
 

(d) 
Informații agregate 

- Volumul agregat      
- Preț   

 
Volumul (volumele) 430.753 acțiuni 
                       
Prețul (preturile)      606.951,43 lei  
                           

(e) Data tranzacției 
 
_9._01.2023 

(f) Locul tranzacției 
Bursa de Valori București   
 

 
Data           Semnătura  
10_.01.2023       _______________________ 
     



Data 
09.01.2023 

Semnătura 

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

• EVERGENT Investments SA

NOTIFICARE TRANZACTII 

persoane care exercita responsabilități de conducere sau persoane care are o 
legătură strânsă cu aceasta 

- Conform Regulamentului UE nr. 523/2016 si Regulamentului UE 596/2014, art. 3 (25), art. 19 (1) și (8) -

1 
Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale 

persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta 

(a) Numele si prenumele Doros Claudiu Liviu 

2 Motivul notificării 
(a) Poziție/funcție Președinte Director general
(b) Notificarea inițială / Modificare Inițiala 
3 Detalii aferente emitentului 

(a) Denumirea EVERGENT Investments SA 
(b) Cod LEI 254900Y1O0025N04US14 

4 

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 
Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare 
tip de tranzacție; (iii) fiecare dată și (iV) fiecare loc în care au fost efectuate 
tranzacțiile 

(a) 
Descrierea instrumentului financiar, a 
tipului de instrument, Codul de 
identificare 

Acțiuni EVER; 
ISIN:ROSIFBACNOR0 

(b) Natura tranzacției 
Vânzare in Oferta publica de cumpărare 
inițiata de EVERGENT Investments SA – 
Decizia ASF nr. 1672/14.12.2022 

(c) Prețul (preturile) și volumul (volumele) 

Prețul (preturile) 1,41 lei/acțiune 

Volumul (volumele) 
734.392  acțiuni. 

(d) 
Informații agregate 

- Volumul agregat
- Preț

Volumul (volumele)   734.392 
acțiuni 

Prețul (preturile) 
1,41 lei 

(e) Data tranzacției 
09.01.2023 

(f) Locul tranzacției 
Bursa de Valori București 


