
 

 

 

 

Nr. de înreg. 90/12.02.2019  

Către, 

Bursa de Valori Bucuresti S.A.,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

  

 

RAPORT CURENT 

conform Anexei nr. 12 a Regulamentului ASF nr. 5/2018 

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

 

Data raportului 12 .02.2019 

Denumirea Emitentului TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. 

Adresa Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, judeţul Bistrița-Nasaud 

Telefon/Fax 0263-235900/ 0263-235910 

Cod unic de înregistrare 19044296 

Nr. Reg. Comerțului J 06/674/2006 

Capital subscris și vărsat 500.000 lei 

Piața pe care se tranzacționează 

valorile mobiliare 

Piața reglementată la vedere, Segment Principal, Categorie 

Standard 

 

Evenimente importante de raportat:  achiziție substanțială de active 

 

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. în calitate de emitent de instrumente financiare 

pe piața reglementată , în conformitate cu prevederile art. 234 lit.v) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

informează investitorii cu privire la finalizarea aducerii la îndeplinire a Hotărârii AGEA nr. 8/ 06.12.2018 

- pct. 1, referitoare la achiziționarea unui teren intravilan și a construcției edificate pe acesta,  situate în 

Mun. Bistrița, Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud, astfel: 

1. Descrierea activelor:  

● teren in suprafata de 500 mp, nr. cadastral 56884, inscris in CF nr.56884 Bistrita; 

● teren in suprafata de 100 mp ,  nr. cadastral 8452, inscris in CF nr.61938 Bistrita; 

● cladire in suprafata construita la sol de 279 mp, in regim de inaltime P+2E+M, nr. cadastral 

56884-C1, inscrisa in CF nr.56884 Bistrita. 

2. Data achiziției: Contract de vanzare-cumparare nr.5468 / 18.12.2018, perfectat ulterior prin 

Actul adițional nr. 117 /07.01.2019  și  Actul aditional nr.609 /12.02.2019 . 

3. Valoarea plății pentru activ: 1.698.272 RON reprezentand echivalentul in lei al sumei de 

365.000 EURO. Termen de plata : 03.01.2019, partile avand stipulat in contract un pact 

comisoriu expres. 

 



 

 

4. Descrierea tranzacției privind activul: Activul a fost achiziționat în baza raportului juridic 

încheiat sub forma Contractului de vânzare-cumpărare nr. 5468 / 18.12.2018  , respectiv a 

Actelor adiționale incheiate ulterior la acesta respectiv  nr. 117/07.01.2019 și nr. 609 

/12.02.2019 , acte aditionale care clarifica aspecte esentiale ale Contractului de vanzare-

cumparare respectiv valoarea totala si valoarea individuala a fiecarui imobil  . Emitentul  a intrat  

in posesia imobilelor , la data de 01.02.2019. 

5. Sursa finanțării: Achiziția obiect al prezentului raport este finanțată  din surse proprii  suma 

de 298.272 RON si prin contractarea unei linii de finanțare pentru investiții sub forma unui 

credit ipotecar în suma de 1.400.000 lei, în conformitate cu hotărârea AGEA nr. 8/06.12.2018, 

pct. 2 si 3. 

6. Scopul achiziționării: Imobilele achiziționate au destinația de sediu social, potrivit Hotărârii 

AGEA nr. 8 / 06.12.2018, pct. 1. 

7. Modificările estimate a interveni în activitatea emitentului ca urmare a utilizării activelor 

achiziționate: Conducerea societății preconizează că achiziția imobilelor și, respectiv, 

schimbarea sediului social vor conduce la creșterea eficienței organizării și desfășurării 

activității societății, raționalizarea costurilor operaționale, la care se adaugă un impact pozitiv 

semnificativ asupra imaginii publice a societății. 

 

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. 

Niculae Dan 

Presedinte al Consiliului de Administratie  


