
                                                                
 

 

                                                                                                                             

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: 28.02.2018 

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: Hotăr

 

BRK Financial Group  informează publicul larg cu privire la hot

din 27.02.2018, de a-l numi în funcţia de Director G

 

Domnul Raƫ are o experiență în piața de capital de peste

ocupă poziția de Director de Operațiuni în 

primirea avizului din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Astfel, conducerea societății va fi asigurată

teritorială se va afla sub coordonarea dlui Cătălin

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

rârea Consiliului de Administraţie în cadrul şedinţei

publicul larg cu privire la hotărârea Consiliului de Administraţ

Director General Adjunct pe domnul Răzvan Raƫ.  

de capital de peste 12 ani, desfășurând activități de tranzacționare. 

în cadrul BRK Financial Group, activitate pe care o va continua până la 

ții de Supraveghere Financiară. 

asigurată la sediul central de doi conducători (Dna Ivan si Dl Ra

Cătălin Mancaș, de la sediul din București. 

 

Darie Moldovan 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

 

                                                                                       

Nr.877/28.02.2018 

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 

ei din 27.02.2018 

ţie, în cadrul şedinţei 

șurând activități de tranzacționare. Din 2017, 

cadrul BRK Financial Group, activitate pe care o va continua până la 

(Dna Ivan si Dl Raƫ), iar rețeaua 


