
                                                                
 
 

                                                                                                                                                     

Către:                                                                                                                                

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare

 

Bursa de Valori Bucureşti  

conform Legii nr. 24/2017 privind emiten

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

Data raportului: 26.01.2018 

Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 

Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710 

Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994

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

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează

 

Evenimente importante de raportat: Hot

emisiune de produse structurate 

 

Consiliul de Administraţie al societăƫii, întrunit 

structurate şi prospectul de bază care include gama de produse ce ar putea face obiectul unor viitoare emisiuni de

certificate turbo şi certificate cu capital protejat. Prospect

Financiară în vederea avizării anuale.  

 

Începând cu anul 2012, BRK Financial Group

Gama de produse oferite include certificate turbo cu active suport indici bursieri

mărfuri şi certificate cu capital protejat având ca active suport ac

Preşedintele Consiliului de Administraţie

                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                                         

Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare 

 

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

 

Financial Group S.A. 

nr. 119, jud.  Cluj 

3038/1994 

54.039.987,04 lei 

se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium

Hotărârea Consiliului de Administraƫie de aprobare

ntrunit în data de 25.01.2018, a aprobat programul de emisiune de produse 

care include gama de produse ce ar putea face obiectul unor viitoare emisiuni de

i certificate cu capital protejat. Prospectul de bază va fi transmis către Autoritatea de Supraveghere 

inancial Group este emitent de produse structurate listate la Bursa de Valori Bucure

certificate turbo cu active suport indici bursieri (Dow Jones Industrial Average)

nd ca active suport acţiuni internaţionale şi coşuri de ac

 

 

Darie Moldovan 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

 

                                                                                       

Nr. 363/26.01.2018 

ƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă 

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

categoria premium, simbol BRK 

aprobare a programului de 

a aprobat programul de emisiune de produse 

care include gama de produse ce ar putea face obiectul unor viitoare emisiuni de 

tre Autoritatea de Supraveghere 

este emitent de produse structurate listate la Bursa de Valori Bucureşti. 

(Dow Jones Industrial Average), 

uri de acţiuni. 


