
 

 

 

 

 

 

 

To:  BUCHAREST STOCK EXCHANGE 

 

FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY  

Financial Instruments and Investments Sector 

 

 

Important event: Notification on major holdings (exceeding the 5% 

threshold of the voting rights) 

 

SIF Moldova informs the investors that it has received from BT Asset Management S.A.I. 

the notification on exceeding the 5% threshold of the company’s voting rights, by the 

shareholder Fondul Inchis de Investitii BT Invest 1. 

 
We attach the above-mentioned notification. 
 
 

 

 

Claudiu Doros 

CEO 

 

 

             Michaela Puscas 

Compliance Officer 

 

Current Report according to: Law 24/2017; FSA Regulation 5/2018 

Report date: October 29, 2020 

Regulated market on which the issued securities are traded:  

Bucharest Stock Exchange, Premium Category 
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Capital socia]: 7.165.700 Lsi
C.Ut 17269861
Nr. Înrsg. Registrul Comerţului Cluj: J12/647122.o2.2005
Nr. Inreg. Registrul CNVM: PJRO5SAJR/120016/29.03.zoo5
Autorizatia SAI flľ.903/29.03.2005
Nr. nreg. Registru] ASF: PJRO7LAFJ.AA/l20003/oL.o2.2018
Autorizatia AFIA nr.3o/ol.o2.2o18

Va rugam sa regasiti anexat notiťicarea BTÁsset Managernent SAI privind detineri)e
fondurilor administrate in emitentul SIF Moldova.

Cu consideratic,

Dan Dascal

Director General Adjunct
n

łíł

BT Asset Management S.A.I.
Grupul Finaaciar Banca Transilvania

Caü'e: SIF Moldova

SIF MOLOOVA
ACAU

2 8. 0T 2020
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INT./ł .NR

Subieet: Notiflcare detineri fonduri administrate BT Asset Management SAI

Stimati dornni,

Str. Emil Racovita tĺr.22 Cluj-Napoca400k65, Romania
Tei: +(40.264) 30 io36 Fax: +(4o.264) 41.04.33, www.btam.ro
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SJF MOLBOVA SA.

Anexa nr. 18 — Reulamentu1 ASF nr. 5/2O1

Formular standard pentru notifiearea detinerilor majorc

Notificarea deineriIor majore (de transmis către emitenŁul reíevant i către autoritatea cotnpetentă)

ldeniitalea ernitentului sau a ernitentutui actiunilor suport existente. la care sunt anexate drepturi de vot'
SIF MOLDOVA SA., Bacau. str. Piçtor Aman nr. 94C, 600164. Rornania, 281 6642, J04ŕ2400!1992.

2. Motivek notifjcărjj (vă ruărn marcali căsuta sau căsutele corespunzätoare:

i O achizitie sau cedare a drepturiíor de vot

[X1 O achizitie sau cedare a instrumentelor fLnanciarę

1 Un evenimeni prin carc se inodifică repartizarea drepturilor de vot

1 Altele (vă ru2ărn specificai)"

3. Detalii ale persoanei subiect aI ob1iatiei de notificare"

Nurne.le!Denumirea: Oraşul si tara sediului social(dacă este cazul)
Fondul Inchis de Investiţii BT Invest 1 sediu BŢ Asset Management SAJ S.A.: Cluj-Napoca. Str. ErniI
administrat de BT Asset Managernęnt Racovita nr. 22, etaj I+rnansarda,jud. CIuj, Romania
SAI S.A.

4. Nurneleldenumirea completă aI actionarului!actionarilor (daçă este diferit!sunt diferiti de punctul 3)

5. Data scăderii sub. a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot)': 27i0.2020

6. Totaul poziţiitor persoaneor subiect at obligaţiei de notiťicare:

% din drepturile de
vot prin intermediul

0/0 din drepturile : instrumentelor . Totatul celor două
de vot anexate nançiare exprirnat Nurnäru! totai de

acţiunilor (totalut din 7.B.I + procentuat % drepturi de vot
(totalut din (7.A : ale emi;entului"

. 7.A) 7.B.2) + 7.B)
Situaţia rezultată, 5.0660% 5,0660% - 989.479.176
ta data la care s-a
scă2ut sub, s-a
depăit sau atns
pragul
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oziţia la data 4,8032% 4,8032% 989.479i76
notific&rii
anterioarc(dacă
este cazul)

7. Informaţii de notiťicat cu privire la situaia rezuhată, la data !a care s-a depăit, s-a scazut sub sau s-a atins

pragul

A: Drepturile de vot anexate acţiunilor

Clasa/tipul de Numărul drepturilor de vot % din drepturile de vot
actiuni . .

‚ ‚ Direct Jndrect Direet Indirect
Codul ISIN dupa

At 69 alin. (1) — Art. 70 din Legea Art. 69 atin. (1) —(3) Art. 70 din
az

(3) din Legea nr. nr. 2412017) din Legea nr. 24 Legea nr.
24/2017) /2017) 24/2017)

ROSIFBACNORO 45656.6091 4.4700002 4,6142% ‘ 04518%

SUBTOTAL A 50,12609 50660%

B 1: Instrurnentele tnanciare în conformitate cu art. 73 alin(1) lit. (a) din Legea nr. 24 /2017

Data Număru dreptuńLor de
Tipu! de instrument expirăxii x Perioada de conversie/
íinanciar (data

vot care pot iĺ % din

scadentä)
exerctare achiziţionate dacă drepturile de

instrumentul este vot
exercitatĺconvertit

NĺA N!A N!A N!A N/A

SUBTOTAL.B.1

B 2: Jnstrumente ťinanciare cu un efect econornic similar in conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) Legea
[r. 24 /2017

Tipul de Data expirarii Perioada de 1 Nurnărul • % din
instrument “(daţa conversie/ Decontare fizică drepurilor de drepturile de
ťinanciai scadentă) exercitare sau în numerar ‚ vot vot

N!A — N!A N!A N!A N/A NĺA

SUBTOTAL

H.2

Detinere Fondul ĺnchis de nvestiţii BT !nves: ]

Detinere Fondut Deschis de Investitii BT Maxim impreuna cu FPF Pensia Mea
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8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notiťicare (vă rugäm să marcaţi/bifaţi căsua

rorespunzătoare)

l ] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoana ťizică sau entitate

legală si nu controlează nicio entiiate(entităţi) care are (au) în niod direct sau indirect o expunere în

ernitentul acriunilor suport. ‚‚

l X l Lanţul cornplet al persDanelor rontrolate prin intermediul cărora se dein efeçtiv drepturi de vot i!sw

instrumente §nanciare. începând cu peisoana ftzică sau entitatea Iegală de ultim nivel care Ie cornťoiează l;

Numele!Denumire ‚V % dín drepturile de vot 0ĺo din drepturile de vot Totalul celor două dacă
dacă acesta este egal sau prin intermediul acesta este egal sau mai
mai mare dect pragul instrumentelor §nanciare inare decât pragul care
care trebuie noiificat dacă acesta este egal sau trebuie notiťicat

niai mare decât pragul
care trebuie notiťicat

1 .Banca Iransilvania S.A.

Asset Management
rsAI S.A.

2. 1 Fondul lnchis de
lnvestitii BT Invest l
2.2 Fondul Deschis de
Investitii BT Maxim
3.BT Pensii SAFPF SA

3.1. FPF Pensia Mea

In cazul votului prin reprezentant: [nwzele'denumirea nzandataru1zż] va înceta să detină [% i numărui]

drepturi de vot începând cu [dara].

10. [nťormaţii suplimentare": N!A

lntocmit ia Cluj-Napoca. 1a28.1O.2020

Oťiter Conformitate
Maria

/ĺ

BT Asset ManagemenÉ SAI S.A.,
adrninistrator al Fondului lnchis de 1
Director General
Aurel Bernat

Invest l


