Precizari referitoare la schimbarea simbolului pentru actiunile emitentului Evergent Investments S.A.
(denumirea anterioara: Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A.)
din SIF2 in EVER

Ca urmare a solicitarii emitentului Evergent Investments S.A. (denumirea anterioara: Societatea de Investitii Financiare Moldova
S.A.) cu privire la schimbarea din data de 29.03.2021 a simbolului de tranzactionare pentru actiunile acestuia din SIF2 in EVER,
se vor efectua urmatoarele operatiuni in sistemul de tranzactionare al BVB:
▪

simbolul SIF2 va fi suspendat de la tranzactionare in perioada 25-26.03.2021, ca urmare a solicitarii Depozitarului Central;

▪

dupa inchiderea ultimei sedinte de tranzactionare pentru simbolul SIF2 (24.03.2021), toate ordinele existente in sistemul de
tranzactionare Arena pe simbolul SIF2 se vor elimina;

▪

pretul de referinta pentru noul simbol, EVER, pentru sedinta din data de 29.03.2021, va fi pretul de inchidere al simbolului
SIF2 din ultima sedinta de tranzactionare a acestuia; celelalte caracteristici ale simbolului EVER se vor mentine ca si la
simbolul SIF2 (banda de lichiditate, limita de variatie a pretului, valoare minima deal, etc.);

▪

in data de 29.03.2021, inainte de inceperea sedintei de tranzactionare, se va efectua actualizarea componentei indicilor BETFI, BET-BK, BET-XT, BET-XT-TR, prin inlocuirea simbolului SIF2 cu EVER;

▪

incepand cu data 29.03.2021, tranzactionarea actiunilor emitentului se va efectua exclusiv pe simbolul EVER

▪

in data de 29.03.2021, etapa de Pre-deschidere a simbolului EVER in piata principala (codificata: REGS) va incepe la ora
9:30, in vederea introducerii/ administrarii ordinelor de catre Participantii BVB. Orarul celorlalte etape ale sesiunii de
tranzactionare pentru simbolul respectiv va ramane nemodificat.

▪

Simbolul SIF2 va fi delistat, iar datele de tip istoric de tranzactionare se vor mentine pe acest simbol.

Informatii legate de afisarea pe pagina web a BVB:
▪

Incepand cu data de 29 martie 2021, informatiile despre actiunile emitentului Evergent Investments S.A. se vor actualiza
exclusiv in sectiunea simbolului EVER de pe pagina web a BVB.

▪

Cu exceptia istoricului de tranzactionare si a istoricului din panelul Stiri, toate informatiile anterioare datei de 29 martie 2021
din sectiunea simbolului SIF2 de pe pagina web a BVB vor fi preluate si in sectiunea simbolului EVER de pe pagina web a
BVB (inclusiv graficele de tranzactionare).

▪

O nota pentru informare va fi inclusa in sectiunea simbolului EVER de pe pagina web a BVB, conform careia “pentru date
anterioare datei de 29 martie 2021, se va consulta sectiunea simbolului SIF2 de pe pagina web a BVB”
o

mentionam ca toate informatiile aferente acestui emitent disponibile pe pagina web a BVB anterior acestei date se
vor mentine in sectiunea simbolului SIF2.
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