Nr. 3385/08.09.2021
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76
De la: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului
nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 08.09.2021
Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2
Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005
Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de
piata BVB)
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
e) Alte evenimente:
Bursa de Valori Bucuresti S.A. (“BVB”) informeaza investitorii ca, in data de 08.09.2021, a fost notificata de catre Societatea de
Investitii Financiare Oltenia S.A. de faptul ca a depasit pragul de detinere de 5%, detinand in prezent 5,1123 % din capitalul social
al BVB.
Anexam prezentului raport curent notificarea primita.
Adrian Tanase
Director General
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Nr. 8807/08.09.2021
Raportare detineri majore
conform art.71 alin. (1) din Legea 24/2017 republicată și Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018
- Anexa 18 –
Notificarea detinerilor majore
Societatea comerciala: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 34-36, et.13-14, sector 2
Codul unic de inregistrare: 17777754
J40/12328/2005
Simbol piata reglementata: BVB
Tipul valorii mobiliare: ACTIUNI
2. Motivele notificării:
[ _ ] O achiziţie sau cedare a drepturilor de vot
[X] O achiziţie sau cedare a instrumentelor financiare
[ _ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot
[ _ ] Altele (vă rugăm specificaţi)
3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificare: Societatea de Investiţii Financiare
OLTENIA S.A., CUI RO 4175676, J16/1210/30.04.1993, str. Tufănele nr.1
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59, CRAIOVA, ISIN : ROSIFEACNOR4
Numele/Denumirea:
Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul)
4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de
punctul 3)
5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot) : 07.09.2021
6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare:
% din drepturile de Totalul celor două
% din drepturile de
vot prin intermediul
exprimat
Numărul total de
vot anexate
instrumentelor
procentual
drepturi de vot ale
acţiunilor (totalul
financiare (totalul
%
emitentului
din 7.A)
din 7.B.1 + 7.B.2)
(7.A + 7.B)
Situaţia rezultată,
la data la care s-a
scăzut sub, s-a
5,1123
5,1123
8.049.246
depăşit sau atins
pragul
Poziţia la data
notificării
anterioare (dacă
este cazul)
7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub
sau s-a atins pragul

A: Drepturile de vot anexate acţiunilor
Numărul drepturilor de vot
Direct
Indirect
Clasa/tipul de acţiuni Art. 71 alin. (1)Art.
72
din Legea
Codul ISIN, după caz (3) din Legea
nr. 24/2017
nr. 24/2017
republicată
republicată
ROBVBAACNOR0
411.501
-

% din drepturile de vot
Direct
Indirect
Art. 71 alin. (1)Art. 72 din Legea
(3) din Legea
nr. 24/2017
nr. 24/2017
republicată
republicată
5,1123
-

SUBTOTAL A
411.501
5,1123
B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017
republicată
Numărul
drepturilor de vot
Data
%
Tipul de instrument
Perioada de
care pot fi
expirării (data
din drepturile de
financiar
conversie/exercitare achiziţionate dacă
scadentă)
vot
instrumentul este
exercitat/convertit

SUBTOTAL B.1
B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. b)
Legea nr. 24/2017- republicată
Tipul de
Data
Decontare
Numărul
%
Perioada de
instrument expirării ix(data
fizică sau în drepturilor de din drepturile
conversie/exercitare
financiar
scadentă)
numerar
vot
de vot

SUBTOTAL
B.2
8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare (vă rugăm să marcaţi/bifaţi
căsuţa corespunzătoare)
[ X] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau
entitate legală şi nu controlează nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o
expunere în emitentul acţiunilor suport.
[ _ ] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot
şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le
controlează :

Red/tehored .: C.M.
1 ex. Orig.
08/09/2021

Numele/Denumirea

% din drepturile de vot
% din drepturile de vot
prin intermediul
dacă acesta este egal
instrumentelor
sau mai mare decât
financiare dacă acesta
pragul care trebuie
este egal sau mai mare
notificat
decât pragul care
trebuie notificat

Totalul celor două,
dacă acesta este egal
sau mai mare decât
pragul care trebuie
notificat

9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să deţină [% şi
numărul] drepturi de vot începând cu [data].
10. Informaţii suplimentare :

Întocmit la SIF OLTENIA S.A. la data de 08.09.2021
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