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Atribuirea de acțiuni EVER 

conform “Planului de acordare acțiuni” pentru anul 2021 
 

 

EVERGENT Investments informează investitorii ca, in conformitate cu “Politica de 

remunerare” a companiei si cu datele si informațiile cuprinse in “Documentul  de informare 

cu privire la oferirea de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni EVERGENT Investments 

SA către membrii structurii de conducere si către angajații EVERGENT Investment - Stock 

Option Plan” publicat prin raportul din 06.05.2021, la împlinirea termenului de 12 luni de 

la semnarea “Acordurilor de oferire acțiuni”, membrii structurii de conducere si angajații 

își exercita dreptul de a primi un număr de 3.842.152 acțiuni EVER pentru exercițiul 

financiar 2021, reprezentând 0,3916% din numărul total de acțiuni emise la data prezentului 

raport. 
 

Compania inițiază demersurile către Depozitarul Central privind efectuarea transferului 

acțiunilor către persoanele in cauza. 
 

Conform Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 

Regulamentul ASF nr. 10/2015, Directiva UE privind administratorii de fonduri de investiții 

alternative (DAFIA), Ghidului ESMA privind politicile solide de remunerare si în 

conformitate cu Actul constitutiv al EVERGENT Investments SA, cel puțin 50% din 

remunerația variabilă consta în acțiuni ori opțiuni de a achiziționa acțiuni în cadrul 

programelor de tip Stock Option Plan. 
 

Acordarea de acțiuni se face prin programe de tip “Stock Option Plan“, care permit utilizarea 

facilităților fiscale prevăzute de lege, atât pentru companie, cat si pentru beneficiari. 
 

Având in vedere ca nu au intervenit modificări in “Documentul de informare privind 

oferirea de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni” publicat in 06.05.2021, prezentul 

raport reprezintă “Documentul de informare privind atribuirea de acțiuni”, in sensul 

prevederilor Cap. I, art.1, alin (4) lit. (i) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1129. 
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