
 

 

Nr.2850/01.08.2019 
Către                                                                                                                                            
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 
Bursa de Valori Bucureşti  

 
 

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

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaƫă 

 

Data raportului: 1 august 2019 
Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. 
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud.  Cluj 
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 valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK 
 
Evenimente importante de raportat:  
În conformitate cu art. 82 din Legea nr. 24/2017, vă aducem la cunoştinƫă actele juridice încheiate de către BRK 
Financial Group S.A. cu persoane implicate, a căror valoare cumulată reprezintă cel puƫin echivalentul a 50.000 
EUR. 
 
În data de 1 august 2019, SSIF BRK Financial Group S.A. a încheiat un contract de împrumut cu S.C. Romlogic 
Technology S.A., societate la care BRK Financial Group S.A. deƫine participaƫii. Actul, înregistrat la BRK Financial 
Group S.A. sub nr. 2846/01.08.2019, are următoarele caracteristici:  

- Părƫile care au încheiat actul juridic: SSIF BRK Financial Group S.A. în calitate de finanƫator şi S.C. 
Romlogic Technology S.A. în calitate de împrumutat; 

- Data încheierii: 01.08.2019; natura actului: contract de împrumut; 
- Descrierea obiectului: împrumut în vederea bunei desfăşurări a activităƫii economice a împrumutatului, 

exclusiv pentru plata furnizorului de materie primă; 
- Valoarea împrumutului acordat: 3.310.000 lei; 
- Dobânda anuală:  ROBOR 3M plus o marjă de 7%; 
- Termen de restituire a împrumutului: 31.07.2020; 
- Garanţii: în conformitate cu convenţia de garantare în vigoare; 
- Modalitatea de plată: restituire prin virament bancar.  

În prezent BRK Financial Group S.A. are în derulare 6 contracte de împrumut cu Romlogic Technology S.A., 
valoarea totală a acestora fiind de 9.315.550 lei. SSIF BRK Financial Group SA nu are datorii faţă de S.C. 
Romlogic Technology S.A.  . 

Răzvan Raţ 
Director General Adjunct 



 

 

 


