CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF
nr. 5/2018
Data raportului: 14.07.2022
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti, categoria Premium

Autorizare modificari în actul constitutiv al EVERGENT Investments

EVERGENT Investments SA informeaza ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a
autorizat modificarile intervenite in actul constitutiv al EVERGENT Investments SA ca
urmare a diminuării capitalului social de la 98.121.305,10 lei la 96.175.359,20 lei, în
conformitate cu hotărârea Adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 3 din
20.01.2022 (anexa - Autorizația ASF nr. 108/13.07.2022).
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Ofițer de conformitate

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 98.121.305,10, Depozitar: BRD - GSG, București, CIF: 2816642, EUID: ROONCR.J04/2400/1992
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, COD LEI: 254900Y1O0025N04US14, COD ISIN: ROSIFBACNOR0

-

(RD$ANt

\
Autoritatea de Supraveghere iranciar

AUTORIZAŢIA NR.
În

/Q

/!. 0

prcvederlor art. alin. (l) Ut. a) şi lit. d). uri. 3 alin. (ĺ) lii. a), arl. 6 ulin. (])
şi (3), arl. 14 si arL 27 din Ordonanţa de Urgcnţä a Gu'.erntilui flľ. 9312012 privind inflinţarea.
orgurzarca şi funcţionarea Autorităţii de Supravegheíe Financiură (denurnită n contintiare
A.S.Fi. aprobată cti modi{icäri i coinpletăii prin Leea nr. l 13/2013, cu rnodificările şi
cornpletărik ultcrioare.
tvineiui

ţinâncl cont de dipoziţii1e an. 7 alin. (2) lit. h) i aii. 10 alin. (l) din Legea ni.. 7412015
privind adrninistrawrii de ĺonduri de invcstiţii alternative. cu rncdificările i completăíile
ulLerioaie,
luând în coiisiderare urt. l l' uliiL (1) şi alin. (2), art. l l2 alin. (l), urt. l atin. (l) lit. a),
lit. h) şi tit. ę) cljn Rcuiamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind adminstiareu fondurilorde investiţii
alternative. cu inodificările şi cornpletările ulterioare.
uvnd în vedcre olicitarea EVERGENT lnvestweni', S.A. transmisä prin udrc%a
înrcgistratä la A.S.F.
cti
RG/l 1987/l 1.04.2022, comp]etată prin
nr.
adrcsa
nr. RG/l5701/lO.05.2022,
în baza Notei Directiei Generale Sectorul Instruniente i Investitii Finunciare i a
hotărării Consiliului A.S.F. adoptate in şedinţa din data de l 3.07.2022,

A utoritatca de Szipra veghere Fina,wiară emite urinătoarea
AUTORIZAŢIE
Art. 1. Se aiilorizează rnodificareu art. 3 alin. (I ) al Actiilui çonsLitutiv al EVERGENT
Investrnents S.A. (C.U.I. 2816642) ca urniare a reducerii capitaluliii social al societăţii de la
98.121.305,10 lei la 96.175.359,20 lei, în conformitae çu Hotăiârca Adunărjj Geiierale
Extruordinuľc a Acţionarilor EVERGENT Investrnents S.A. nr. 3 din 20.01.2022, respectiv cu
Actul constitutiv al societăĹii, actualizat. după cum urmează:
Art. 3 alin. (I) din Actul Constjttitjv al EVERGENT Investmenls S.A. va avea următorul
conţintit:
“Art. 3 C'apitalu! social. Acţiiinile
(l) Ccipialiil .‘ocia/ este ck' 96.175.359,20 lei i es!e divint în 961.753.592 w!iuni.

Art. 2. EVERGENT Investnients S.A. aíe obligaţia de a transmite Autorităţii de Supravegheie
Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni, în terinen de ina.imuin zece iile đe lu
data înregistrării la Oficiul Registrului Com&ţului de pe lângă Tribtinalul Bacău a Acttilui
constitutiv actualizat, dar nu rnai târziu de 90 de zite de La data autorizatiei emise đe către A.S.F.
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