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Notificare privind depășirea pragului de 10% din capitalul social si din 
drepturile de vot ale EVERGENT Investments SA 
 

 

EVERGENT Investments SA informează ca, în data de 07.07.2022 a primit de la BT Asset 
Management SAI notificarea privind depășirea pragului de 10% din capitalul social si din 
drepturile de vot. 
 

Precizam ca depășirea pragului de 10% din capitalul social si drepturile de vot s-a realizat in 
temeiul Deciziei 841/06.07.2022 si 842/06.07.2022 emisa de ASF si comunicata societății 
prin adresa DG7622.6/06.07.2022 înregistrata la EVERGENT Investments SA sub nr. 3376 
din 07.07.2022.  
 

In temeiul dispozițiilor art. 71 si 74 din Legea nr. 24/2017 precum si cele prevăzute in art. 
131 si anexa 18 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atașam prezentei notificarea mai sus-
menționată si declarația aferenta, ambele fiind disponibile și pe website-ul EVERGENT 
Investments SA, www.evergent.ro la secțiunea Informații pentru investitori/Raportări 
curente. 
 
 

 

 

Catalin Iancu 

Director general adjunct 
  

                            Gabriel Lupașcu 

Ofițer conformitate 

CĂTRE: 
 

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF 
nr. 5/2018  
Data raportului: 08.07.2022 
Piața reglementata pe care se tranzacționează 
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
București, categoria Premium 

http://www.evergent.ro/


Capital social: 7.165.700 Lei
C.U.1. 1726986J
Nr. In'eg. Regisţitil Comerţuhii C]uj: 312/647/22.02.2005
Nr. Inreg. Registrtil CNVM: PJRO5SAIR/120016/29.o3.2005
Auto'tatia SAI nr.903/29.03.2005
Nr. Inreg. Registrul ASF: PJRO7'AFIAA/l20003/ol.o2.2o18
.ąutnrizatia AFIA nr.3o/ol.o2.2oi8

3.5670/0 7. 07.2022

Confornl obligatiei instituire în sarcina BT Asset Managetnent SAI SA prin adresa ASF rn. DG
7622.4/06.07.2022, inregístrată la BT Asset Managernent SAJ SA sub nr. 35486/07.07.2022,

vă informăm:

urinare a unor tranzacţii de cwnparare cu aciuni emise de EVER, efectuate în data de 07.07.2022 pe

piaţa reglernentată, administrată de Bursa đe Valori Bucuresti:
(i) a fost depásit direct pragul de io% din capitalul sĄelal i din dreptnrile de vot ale Evergent

In\restments S.A de către următoarele acţionând in mod eoncertat: BT Asset Management
S.A.I. SA, Fondul de investiţii alternative cu capital privat BT INVEST i, Fondul deschis de
investitii WF MAXIM, Fondnl de Pensii Facutative Pensia Mea, Ciorcila Horia, Ceocea Costel si
Sopon Sirnona

(ii) a fost depăit indirect pragul de io% din capitalul social i din drupturile de vot ale Evergent
Investinents S.A de către urrnătoarele acţionând în mod eoncertat Banca Transilvania SA,
Fondul de investiţii alternative cu capi[al pľivat BT INVEST i, Fondul deschis de investitii BT
MAXIM, Fondul de Perisii Facnltative Pensia Mea, Ciorcila Horia, Ceocea Costel şi Sopon
Sirnona.

Cu stimă

Aurel BERNAT
Director General

A urel Dígitailysigned
by Aurel Bernat
Date: 2022.0707B ernat 15:44:31+0300

Maria Vescan
Cfiţer Conforinitate

Ma ria— D'g'tally iĺgned
by Maia-ALoia

Aurora Vetca'
Date: 20220707vescan 15:41:1 7 .0300

BT Asset Management S.A.I.®
Grupul Financiar Banca Transilvania

Către,

Evergent Investments S.A

Autoritatea dc Supraveghere Financiară

Nr.pag:i inclusiv aceasta

Ref: Achiziţie acţiuni emise de Evergent Investments S.A (EVER)

Sti•. EmiI Racovita ilr.22 Cltij-Napoca 400165, Romania
Tel: +(40.264) 30 1036 Fax: +(4o.264) 41.04.33, www.btam.ro
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Către 3589Ą/08.o7.2o22

Evergent Investments SA

Anexa Nr. i8-Reu1amantu1 ASF Nr. 5/2018

Formular standard pentru notificarea deţinerilor majore
4otifîcarea detinerilor maiore (de transmis către emitentul relevant şi către autoritatea comnetentă)

i. Identitatea emitentului sau a emitentului acţiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot)

Evergent Investments SA, Bacau, str. Pictor Ainan nr.94C,600164, Romania, 2816642,
104/2400/1992, Cod LEI 254900Y100025N04US14

2. Motivele notilkării (vă rugărn marcaţi căsuţa sau căsuţele corespunzătoare:

[] O achiziţie sau cedare a drepturilor de vot
[X] O achiziţie sau cedare a instrurnentelor financiare

[] Un eveniment prin care se rnodifică repartizarea drepturilor de vot

ĺ ] Altele (vă rugăm specifkaţi)")

3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificare1):

urne1e/Denumirea: Oraşul şi ţara sediutui social (dacă este cazut)

În mod direct BTAsset Manaement SAI SA îmnreună Str. ErniI Racovita nr.22. etai I + rnansarda. Clui-Nanoca. iud.
cu nersoanele care actionează concertat ) ÇIMJ

)
- Fondul de investiţii alternative cu capital privat

BT INVEST i

- Fondul deschis de investiţii BT MÁXIM
- Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea
- Ciorcila Horia
- Ceocea Costel
- Sopon Sirnona

în mod indirect Banca Transilvania SA (în calitate de Calea Dorobanţilor nr.ąo-6. Cluj-Nanoca. iud. Clui
actionar maioritar al BT Asset Manaement SAI SA)
mDreună cu Dersoanele care actionează conceitat *)

. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de punctul 3)".)

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot)v): 07.07.2022

6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al ob]igaţiei de notilicare:

% din drepturile de vot anexate % din Totalul celor două Nurnărul total de dreptuťi
acţiunilor drepturile de exprimat de vot ale emitentului')

(totalul din 7.A) vot prin procentual %
interrnediul (7.A + 7.B)

instru rnentelor
financiare

(totalul din
7.B.1 ÷ 7.B.2)

ituaţia rezultată, la 1O.01436% 1O.01436% 981,213,051
ata Ia care s-a scăzut
ub, s-a depăşit sau
tins pragul

Poziţia la data
otificării anterioare
•dacă este cazul)



7. Jnformaţii de notifkat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub sau s-a atins
)ragul' ‘)

: Drepturile de vot anexate acţiunilor
Clasa/tipul de acţiuni Nuniărui drepturilor de vot") % din drepturile de vot
Codul ISIN, după caz Direct Indirect Direct Indirect

Art. 69 Art. 70 Art. 69 Art. 70
alin. (l) - (3) din din Legea nr. alin. (1) - (3) din din Legea nr. 24/201 7

Legea nr. 24/2017 24/2017 Legea nr.
24/2017

ROSIFBACNORO 98,262,253 10.0 1436%

SUBTOTAL A 98,262,253 l0.01436%

B 1: lnstrurnentele financiare în conformitate cu art. 73 alin. ( 1) lit. (a) din Legea nr. 24ĺ20 1 7
Tipul de instrument Data expirării") Perioada de Numărul drepturilor de %

financiar (data scadentă) conversie/exercitare') vot care pot fi din drepturiie de
achiziţionale dacă vot
nstrumentul este

exercitat/convertit
N/A N/A N/A N/A N/A

SIJBTOTAL B.1

B 2: lnstruniente financiare cu un efect economic similarîn conformilate cu art. 73 alin. (1) lit. b) Legea nr.
24/2017

Tipul de instrument Data Perioada de Decontare fizică Numărul %
tinanciar expirării') conversie/ sau în numerar") drepturilor de din drepturile de

(data exercitare') vot vot
scadentă)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SUBTOTAL B.2

8. lnformaţii în legătuiă cu persoana subiecl al obligaţiei de notificare (vă rugăm să niarcaţi/bifaţi căsuţa
corespunzătoare)

] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este coiitrolată de către iiicio persoana fizică sau entitate
legală şi nu controlează nicio eiilitate(entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emiteiitul
icţiunilor suport.')

x] Lanţul complet al persoanelor controlate prin interrnediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot şi/sau
instrurnente financiare, începând cu persoana fizică sau entilatea legală de ultim nivet care le controlează"):

Numele/ Denumiľeav) % diii drepturile de % din drepturile de vot prin Totalul celor două, dacă
vot dacă acesta este interinediul instrurnentelor acesta este egal sau mai
egal sau niai rnare financiare dacă acesta este egal sau



decât pragul care maĺ rnare dect pragul care trebuie rnare decât pragul care
trebuie notificat notificat trebuie notificat

i.Banca Transilvania
i.i.BT Asset Management SAI SA

2. BT Asset Management SAI SA
.i. FIA cu capitai privat BT
Invest i

.2 FDI BT Maxim

BT Pensii SAFPF SA
.i FPF Pensia Mea

ţ Ciorcila Horea

5 C€ocea Costei

6 Sopon Sirnona

9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denurnirea m2ndataruiui] va îriceta să deţină [% şi numărui]
drepturi de vot începând cu [dataj.

lio. Informaţi suplimentare'):

Întocniit la Cliij-Napoca la 08.07.2022

Seniiiatură

Director Ceneral Oflter Conformitate
Aurel Bernat Maria Vescan

A u re l Digit&ly signed Maria— Dgitallyiyn€d

byAurel Bernat byMr-Auroa
Vesc r,

Be rnat Date: 2022.07.08 Aurora
1 6:41 :49 +0300' Vesca n

202207.08
1 6:36:57 +0300'


