
 

 

 

 

 

 

 

 

Catre: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare 

 
 

Eveniment important: Notificarea deținerilor majore (depășire prag 5% din 
drepturi de vot) 

 

 

SIF Moldova informează ca în data de 22.01.2021 a primit de la SAI Globinvest SA  
notificarea privind depașirea pragului de 5% din drepturile de vot. 
 
Atașăm prezentei notificarea mai sus-menționată, aceasta fiind disponibilă și pe website-ul 
SIF Moldova www.sifm.ro, la secțiunea Informații pentru investitori/Declaratii detineri 
majore. 
 
 

 

 

 

Claudiu Doroș 

Director general 

 

                 Cătălin Nicolaescu 

Ofiter conformitate 

 

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018 
Data raportului: 22.01.2021 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  
Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium 

 

http://www.sifm.ro/
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2 2. FÁN. 2021

Ariexa nť.18, Reg. ASF l2OR

Formular standard pentru notlflcarea deţinerflor inajore
Notificar deţinerior majore (de trarsmi ctre ernitcntut relevant)

NurT1c SIF MOLDOVA SA (simbol 51P2)
Adrosa: str. Picwr Aman nr.94C BACAU, Lld BACĄU Romnia

t. lcJentitateaemitentulijš 5auaemštentului acţlor suexista care nexatedrepturidevot'

2. Motlrele notificrll (yä rugäm marcaţi căsuţa sau căsuţele corespunzătoare):
[)O achiziie sii cedari2 a drepturilor de vůt
[Xj ĺJ achiziţie au cedar instrumentelor tinanciarc
l ] Un evcniment priri care se modiřic repartizarea drcpturLlůr dn vot

) Altele (v rugm_pecificaţi)":

_______ ______ ______

_______

3. Detalii ale persoanel subiect al obligaţiel de notifitare 111:

Nurne Al ćlobinvost 5Ą in nu'nrle fonurilor rle investitii administrate: FDI Napoca,
ondul Privai Comerciai

Ądresa: str. Un ersitatii ir. 3/23, Cluj-Napcc, Romania

______ ______
_____

Numeăe/tJenumiren: flaşul şi ţara sediutui socil tdac este cazul)
FDI Napora
FDl Transilvania
FIA Fondul Priat CDrnercla

L 4. Numele/denumlrea completă al/a ačţionaruluijacţionarilDr (dacă este diferit/sunt cliferiţi de
punctul 3)
N/A

_____ _____
_____ _____

____ _______

‚ Data scăderii sub, atingerii sau depăşlri pragului (procentului de vot)v
-

D1.2OZO
-

6.Totalulpjiilorpersoanelorsubiectal oblderiutificare
-

_____ _______

din drepturile % din dreturile de Totaui celor
l de vct aneate vůt prin intermediui douá exprimat ‘

aciuniIor instrumentelor procentual %
(totalui din 7.A) financiare (totalul din l (7A t 7.B)

_____

7,B.1 7S.2)________

________ ______

Situaţia rezultat, la
datalacare.a
sczut sub, s-a 5,01353%

depăşit sau atins
p?agLJl

_______

Poziţia la data
notificrLi

anttirioare -c N/A
este çazul) L

FDI rrans Ivania, FIA

Cluj-Napoca, Romanla

Nurnărul total de
drepturi dc vot ale

eniiteolului'

N/P S,O13%

N/A

49 6D7iE

l NJA

1



7. lnformaţii de notificat cu privlre la ituaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzutsub sau s-a atins pragul ‘

A Dreptt,rile de vot anexate acţiunllor

Ţjurnrţii dreptţjrilor de vot' % clin drepturile đe vúi

irect l lridjrect Dirnrt ‘ndrct
Aít69 alin. Art70 din Art69 alin. Art.70 dinCla5a/tipul de acţiuni Çodul (1)-(31 din Legea 1) ( din egQaISIN. după ‘n Legea rr.24/2017) Leea nr.24/2C17)RQSlFACNOR0 nr.24/2017LL nr.24/2017)

N/A .6O7.866ţ NJA 5O13S3%

alA Ľr

R 1: lnstrumentele financiare in conformitate cu art. 73 atin. (1) llt. (a) dln Legea nr. 24/2017

H ‚ ărul
rťrepturitur de vot

Tipul de Dta expirärii Períoad tk care POt f
intrumert (data cadentă) conversiR/ acliiz:ţionate dac % din (lrepturic
inanciar exerçitare' instrumcntul est de vct

exercitat/
on'vertit

- NIA N/A NJA

L
L.______ SLJBTOTALBTt N/A N/A 1

B2:lnstrurnente financiarecuun efect economiç imilar îri conformitate cu art. 73 alin. (1)
lit, Cb) din Legea nr. 24/2017

b Tiie Dara l'ia.ida ‘ Decontare ‘ Ntťnărui
lntrument xpirärii ‘ de fi2ic satj în drepturilor
fnanciar . (data cnvcrsie/ numerar - de vut % tiir drepturile rir votr scađentă) exercitare ‘

b N/ NJA N/A N/A__N/A_

__

____0TAL

B.2 N/Ľ/A N/A____

2



8. lnformaţii in legătur cu peroana suDlect al obligaţieide notificare (sä rugärn să
l marcaţi/bifaţi căsuţa corespunzătoare):

[ Perudn sutect al obľgaiei de notiíirarr nu este controlată de ctre nicio persoaná fizică
sau entirat& lială şi nu controlează nicio entitate(entităţi) care are (au) Tn rr'od direct sau
indirect o expuriere în ernitetul acţiunilor suport.
IX) tanţjl cornplet al persoanelor controlate prin inteímediul tăror se deţn efectv drepturi
de vot şi/sau iilstrurnentu firianciare, iiceprd ct persoana fízicá sau eiiatra lral d ultirn
nivel care le controieaz

% din drtpturjl de
% din drepturile de vot prin nterrnediul lntaltil celor dOLlă

Nurneiej Dnurnirea vnt dacä cest ostc instrurnentelor dacá acesta este egal
egal sau mai mare financire dacă sau rnai mare clecât
dect pragul care acesta este egal su pragui carc trebui
tťljuie nuĺict rriai rnare decât notiĺicat

praiJ care

riotiíicat

D,10612%

_______________

FDi Tranilvan a - O,24262%_____

_____________

O,24262% —.

FIA FonduJ Privat Ccmecial 4,66480% 4,66480%

______

9. În cazui voiului prin repreentant: lnumele/denumlrea mandatarLllui) va Tnceta s deţiriä I%
şi numárull drepturi cle vot întepând cu [dataj.
N/A

1O. lntormaţii iuplimentare
--

N/A

__________________

Întncrnit la Cluj-Napoca la 22.01.2021

SAI GLOBINVEST SA

Mihal BULlA - Diredorgeneral

Daniel MANSE -Director control interr",'

7

3 \


