Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
EVERGENT INVESTMENTS SA
NOTIFICARE TRANZACTII
persoane care exercita responsabilități de conducere sau persoane care au o
legătură strânsă cu aceasta
conform: art. 19 alin. 6 din Regulament UE 596/2014; art. 10 alin 2 din Regulament UE
522/2016; anexa la Regulament UE 523/2016
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Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale
persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta
Numele
DOROS LIVIU-CLAUDIU
Motivul notificării
Poziție/funcție la data tranzacției
ADMINISTRATOR EXECUTIV
Notificarea inițială/Modificare
inițială
Detalii aferente emitentului
EVERGENT Investments SA
Denumirea
Cod LEI
254900Y1O0025N04US14
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
Descrierea instrumentului financiar, a
tipului de instrument, Codul de Acțiuni EVER
identificare
Atribuire de acțiuni conform politicii de
Natura tranzacției
remunerare variabila AFIA - program Stock
Option Plan 2020.
Prețul (preturile)
Volumul (volumele)
Prețul (preturile) și volumul (volumele)
1,4050 lei/acțiune
442.518
Informații agregate
- Volumul agregat
Idem linia (c)
- Preț
10.05.2022 - Transferul dreptului de proprietate
asupra acțiunilor la Depozitarul Central.
Data tranzacției
Raport curent către BVB din 09.05.2022 document de informare privind atribuirea de
acțiuni.
Transfer direct acțiuni la Depozitarul Central
Locul tranzacției
conf. art. 70 lit. c) din Regulamentul ASF nr.
10/2017.

Data: 11.05.2022

Semnătura
Claudiu Doros

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
EVERGENT INVESTMENTS SA
NOTIFICARE TRANZACTII
persoane care exercita responsabilități de conducere sau persoane care au o
legătură strânsă cu aceasta
conform: art. 19 alin. 6 din Regulament UE 596/2014; art. 10 alin 2 din Regulament UE
522/2016; anexa la Regulament UE 523/2016
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Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale
persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta
Numele
IANCU CATALIN-JIANU-DAN
Motivul notificării
Poziție/funcție la data tranzacției
ADMINISTRATOR EXECUTIV
Notificarea inițială/Modificare
inițială
Detalii aferente emitentului
EVERGENT Investments SA
Denumirea
Cod LEI
254900Y1O0025N04US14
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
Descrierea instrumentului financiar, a
tipului de instrument, Codul de Acțiuni EVER
identificare
Atribuire de acțiuni conform politicii de
Natura tranzacției
remunerare variabila AFIA - program Stock
Option Plan 2020.
Prețul (preturile)
Volumul (volumele)
Prețul (preturile) și volumul (volumele)
1,4050 lei/acțiune
442.518
Informații agregate
- Volumul agregat
Idem linia (c)
- Preț
10.05.2022 - Transferul dreptului de proprietate
asupra acțiunilor la Depozitarul Central.
Data tranzacției
Raport curent către BVB din 09.05.2022 document de informare privind atribuirea de
acțiuni.
Transfer direct acțiuni la Depozitarul Central
Locul tranzacției
conf. art. 70 lit. c) din Regulamentul ASF nr.
10/2017.

Data: 11.05.2022

Semnătura
Cătălin Iancu

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
EVERGENT INVESTMENTS SA
NOTIFICARE TRANZACTII
persoane care exercita responsabilități de conducere sau persoane care au o
legătură strânsă cu aceasta
conform: art. 19 alin. 6 din Regulament UE 596/2014; art. 10 alin 2 din Regulament UE
522/2016; anexa la Regulament UE 523/2016
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Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale
persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta
Numele
CEOCEA COSTEL
Motivul notificării
Poziție/funcție la data tranzacției
ADMINISTRATOR
Notificarea inițială/Modificare
inițială
Detalii aferente emitentului
EVERGENT Investments SA
Denumirea
Cod LEI
254900Y1O0025N04US14
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
Descrierea instrumentului financiar, a
tipului de instrument, Codul de Acțiuni EVER
identificare
Atribuire de acțiuni conform politicii de
Natura tranzacției
remunerare variabila AFIA - program Stock
Option Plan 2020.
Prețul (preturile)
Volumul (volumele)
Prețul (preturile) și volumul (volumele)
1,4050 lei/acțiune
442.518
Informații agregate
- Volumul agregat
Idem linia (c)
- Preț
10.05.2022 - Transferul dreptului de proprietate
asupra acțiunilor la Depozitarul Central.
Data tranzacției
Raport curent către BVB din 09.05.2022 document de informare privind atribuirea de
acțiuni.
Transfer direct acțiuni la Depozitarul Central
Locul tranzacției
conf. art. 70 lit. c) din Regulamentul ASF nr.
10/2017.

Data: 11.05.2022

Semnătura
Costel Ceocea

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
EVERGENT INVESTMENTS SA
NOTIFICARE TRANZACTII
persoane care exercita responsabilități de conducere sau persoane care au o
legătură strânsă cu aceasta
conform: art. 19 alin. 6 din Regulament UE 596/2014; art. 10 alin 2 din Regulament UE
522/2016; anexa la Regulament UE 523/2016
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Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale
persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta
Numele
RADU OCTAVIAN CLAUDIU
Motivul notificării
Poziție/funcție la data tranzacției
ADMINISTRATOR
Notificarea inițială/Modificare
inițială
Detalii aferente emitentului
EVERGENT Investments SA
Denumirea
Cod LEI
254900Y1O0025N04US14
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
Descrierea instrumentului financiar, a
tipului de instrument, Codul de Acțiuni EVER
identificare
Atribuire de acțiuni conform politicii de
Natura tranzacției
remunerare variabila AFIA - program Stock
Option Plan 2020.
Prețul (preturile)
Volumul (volumele)
Prețul (preturile) și volumul (volumele)
1,4050 lei/acțiune
442.518
Informații agregate
- Volumul agregat
Idem linia (c)
- Preț
10.05.2022 - Transferul dreptului de proprietate
asupra acțiunilor la Depozitarul Central.
Data tranzacției
Raport curent către BVB din 09.05.2022 document de informare privind atribuirea de
acțiuni.
Transfer direct acțiuni la Depozitarul Central
Locul tranzacției
conf. art. 70 lit. c) din Regulamentul ASF nr.
10/2017.

Data: 11.05.2022

Semnătura
Octavian Radu

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
EVERGENT INVESTMENTS SA
NOTIFICARE TRANZACTII
persoane care exercita responsabilități de conducere sau persoane care au o
legătură strânsă cu aceasta
conform: art. 19 alin. 6 din Regulament UE 596/2014; art. 10 alin 2 din Regulament UE
522/2016; anexa la Regulament UE 523/2016
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Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale
persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta
Numele
CIORCILA HORIA
Motivul notificării
Poziție/funcție la data tranzacției
ADMINISTRATOR
Notificarea inițială/Modificare
inițială
Detalii aferente emitentului
EVERGENT Investments SA
Denumirea
Cod LEI
254900Y1O0025N04US14
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
Descrierea instrumentului financiar, a
tipului de instrument, Codul de Acțiuni EVER
identificare
Atribuire de acțiuni conform politicii de
Natura tranzacției
remunerare variabila AFIA - program Stock
Option Plan 2020.
Prețul (preturile)
Volumul (volumele)
Prețul (preturile) și volumul (volumele)
1,4050 lei/acțiune
442.518
Informații agregate
- Volumul agregat
Idem linia (c)
- Preț
10.05.2022 - Transferul dreptului de proprietate
asupra acțiunilor la Depozitarul Central.
Data tranzacției
Raport curent către BVB din 09.05.2022 document de informare privind atribuirea de
acțiuni.
Transfer direct acțiuni la Depozitarul Central
Locul tranzacției
conf. art. 70 lit. c) din Regulamentul ASF nr.
10/2017.

Data: 11.05.2022

Semnătura
Horia Ciorcila

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
EVERGENT INVESTMENTS SA
NOTIFICARE TRANZACTII
persoane care exercita responsabilități de conducere sau persoane care au o
legătură strânsă cu aceasta
conform: art. 19 alin. 6 din Regulament UE 596/2014; art. 10 alin 2 din Regulament UE
522/2016; anexa la Regulament UE 523/2016
1
(a)
2
(a)
(b)
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(a)
(b)
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(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

(f)

Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale
persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta
Numele
TRIFA AURELIAN MIRCEA RADU
Motivul notificării
Poziție/funcție la data tranzacției
MANAGER PORTOFOLIU PRIVATE-EQUITY
Notificarea inițială/Modificare
inițială
Detalii aferente emitentului
EVERGENT Investments SA
Denumirea
Cod LEI
254900Y1O0025N04US14
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
Descrierea instrumentului financiar, a
tipului de instrument, Codul de Acțiuni EVER
identificare
Atribuire de acțiuni conform politicii de
Natura tranzacției
remunerare variabila AFIA - program Stock
Option Plan 2020.
Prețul (preturile)
Volumul (volumele)
Prețul (preturile) și volumul (volumele)
1,4050 lei/acțiune
73.794
Informații agregate
- Volumul agregat
Idem linia (c)
- Preț
10.05.2022 - Transferul dreptului de proprietate
asupra acțiunilor la Depozitarul Central.
Data tranzacției
Raport curent către BVB din 09.05.2022 document de informare privind atribuirea de
acțiuni.
Transfer direct acțiuni la Depozitarul Central
Locul tranzacției
conf. art. 70 lit. c) din Regulamentul ASF nr.
10/2017.

Data: 11.05.2022

Semnătura
Aurelian Trifa

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
EVERGENT INVESTMENTS SA
NOTIFICARE TRANZACTII
persoane care exercita responsabilități de conducere sau persoane care au o
legătură strânsă cu aceasta
conform: art. 19 alin. 6 din Regulament UE 596/2014; art. 10 alin 2 din Regulament UE
522/2016; anexa la Regulament UE 523/2016
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(a)
(b)
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(a)
(b)
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(a)
(b)
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Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere sau ale
persoanei care are o legătură strânsă cu aceasta
Numele
MOLEAVIN MIHAELA
Motivul notificării
Poziție/funcție la data tranzacției
DIRECTOR FINANCIAR
Notificarea inițială/Modificare
inițială
Detalii aferente emitentului
EVERGENT Investments SA
Denumirea
Cod LEI
254900Y1O0025N04US14
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
Descrierea instrumentului financiar, a
tipului de instrument, Codul de Acțiuni EVER
identificare
Atribuire de acțiuni conform politicii de
Natura tranzacției
remunerare variabila AFIA - program Stock
Option Plan 2020.
Prețul (preturile)
Volumul (volumele)
Prețul (preturile) și volumul (volumele)
1,4050 lei/acțiune
106.971
Informații agregate
- Volumul agregat
Idem linia (c)
- Preț
10.05.2022 - Transferul dreptului de proprietate
asupra acțiunilor la Depozitarul Central.
Data tranzacției
Raport curent către BVB din 09.05.2022 document de informare privind atribuirea de
acțiuni.
Transfer direct acțiuni la Depozitarul Central
Locul tranzacției
conf. art. 70 lit. c) din Regulamentul ASF nr.
10/2017.

Data: 11.05.2022

Semnătura
Mihaela Moleavin

