
                                                                
 
 
                                                                                                                             

Către:                                                                                                                                

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

 

Bursa de Valori Bucureşti- Piaƫa reglementată 

conform Legii nr. 24/2017 privind emiten

 şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 21.12.2017 

Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor

Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710

Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/

Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează

simbol BRK 

 

Evenimente importante de raportat: Autorizare membru provizoriu al Consiliului de Administra

 

În continuarea raportului curent din data de 06.07.2017, prin care am informat asupra numirii 

Cristian Vasile în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administra

cunoştința publicului larg faptul că domnul But 

calitate prin Autorizația nr. 306/20.12.2017 de modificare a autorizaţiei de func

Financial Group SA. 

 

Domnul But Cristian Vasile are o vastă 

ultimii 18 ani.  

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie

                                                                

                                                                                                                                                        

Nr.înreg

                                                                                                                                         

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

ƫa reglementată  

 

RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă

şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

 

SSIF BRK Financial Group S.A. 

Moţilor nr. 119, jud.  Cluj 

0364.401.710 

J12/3038/1994 

54.039.987,04 lei 

ntată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium

Autorizare membru provizoriu al Consiliului de Administra

În continuarea raportului curent din data de 06.07.2017, prin care am informat asupra numirii 

membru provizoriu al Consiliului de Administraƫie al societăţii, aducem la 

că domnul But Cristian Vasile a fost autorizat de către ASF în această 

/20.12.2017 de modificare a autorizaţiei de funcționare a SSIF BRK 

 experiență în domeniul financiar, activând în domeniul bancar 

 

Darie Moldovan 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

 

                                                                                       

nreg.  5516/21.12.2017 

ƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă 

şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

categoria premium, 

Autorizare membru provizoriu al Consiliului de Administrație 

În continuarea raportului curent din data de 06.07.2017, prin care am informat asupra numirii dlui But 

ƫie al societăţii, aducem la 

tian Vasile a fost autorizat de către ASF în această 

ționare a SSIF BRK 

n domeniul bancar în 


