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În temeiul prevederilor art. 2 alin. (I) lit. a) şi d), art.3 alin. (l) lit a), art.6 aLin.(1) şi (3). art. 1
alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 932012 privind infiinţarea.
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 1 I 3/201 3, cu modificările şi completările uĺterioare.
în conformitate cu dispoziţiile art. 6 şi ale art. 25 diii Legea nr. 24!2017 privind emiIenţi de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. cu modifieările şi compietăriLe ulterioare şi ale art. 57 şi
art. 58 din Regulamentul AS.F. nr. 52018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă, cu modificările şi comp]etările ulterioare,
având în vedere solicitările formulate de S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. adresate A.S.F. i
înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Finaneiară cu nr. RGĺ4851 12.02.2021 şi nr.
RG!5739.22.02.2021 cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acţiuní
emise de socictatea Evergent Investments S.A. (fostä S.I.F. Moldova S.A.),
in baza Notei Direcţiei Generale Sectorul Insrrurnente şi Investiţii 1inanciare şi a liotărârii
Consiliului A.S.F. adoptate în şedinţa din data de 03.03.2021.

Autoritatea de Supraveghere Fina,,ciară emite urrnâtoarea
DECIZIE
Art. ł. Se aprobă documentul de ofertă pubLică de cumpărare de acţiuni emise de societatea
Evergent lnvestments S.A. (fostă S.I.F. Moldova S.A.. iniţiatä de societatea Evergent lnvestments

S.A. (fosiă S.1.F. MoLdova S.A.). ofertă çu urmtoareĺe caracteristici:
a) Numărul de acţiuni care fac obiectul otrtei : 8.266.125 acţiuni, reprezentând O,84o din
capitalul social;
b) Valoare nominală: O,ĺ 1eiĺaciurie;
c) Preţul de cumpărare este de: l ‚6 lei acţiune;
d) Perioadadederulare: 09.03.2021 22.03.2021;
e) Intermediarul ofertei: S.S.1.F. BT Capitaí Partners S.A.;
ĺ) Loçurile de subscriere: conform inforniaţiilor din cuprinsu] documentuĺui de ofertă.
Art. 2. Participanţii autorizaţi prin intermediul cărora se deruíează oferta răspund pentru
respectarea tuturor condiţiilor din documentul de ofertă.
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Art. 3. Oferta publică de cumpăraťe se derulează cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe
care se tranzacţionează acţiunite societăţii Evergent Investmens S.A. (fostă S.l.F. Motdova SA.),
permiţând astfe) accesul neîngrdit şi nelimitat al tuturor potenţia]ilor vânzätori (persoarie fzice şi
juridice), fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi
egale đe recepare.
Art. 4. Notifkarea cu pťivire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5
zite lucrătoare de ]a închiderea acesteia. însoţită de dovada virärii cotei de 1 ‘ó determinate pe baza
subscrierilor realizate in cadrul ofertei, cotă prevă2ută la pet. 7 lit. a) din Anexa nr. t a
Regu1amentuui A.S.F. nr. 16.2O14 prhinđ veniturik Autorităţii de Supraveghere Finaiiciarä, cu
modifcările şi eompletärile ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie sä cuprindă meniunea: Ani ĺuaí
cunoştin(ă de con(inuiid daczsmernului de oferžä pub!iců, anz !nţeles şi accepža( condiţiile aces!uiď.
Art. 6. Prezentul act se pubtică în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, varíanta
electronicá.
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