RAPORT CURENT nr.1 din 18.01.2021
Raport curent conform Codului BVB în calitate de Operator de sistem, piața AeRO, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă și a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
Data raportului: 18.01.2021
Denumirea entităţii emitente: ELVILA S.A.
Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, București
Numărul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: RO 11273421
Număr de ordine în Registrul Comerţului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: J40/12487/1998
Capital social subscris şi vărsat: 26.579.766 LEI
Piaţa reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AeRO a BVB
Conținutul raportului
Evenimente importante de raportat.
a) Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul;
c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul;
d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul;
e) Alte evenimente: Notificarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și/sau de către persoanele care au o legătură
strânsă cu acestea:
ELVILA S.A. informează investitorii și părțile interesate cu privire la tranzacțiile cu acțiunile emitentului efectuate de către persoanele cu responsabilități de
conducere și/sau de către persoanele cau au o legătură strânsă cu acestea în data de 14.01.2021 și 15.01.2021. Tranzacțiile au fost notificate emitentului de către dl
Viorel Cataramă în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al ELVILA S.A. în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital
și sunt anexate la prezentul document.

Notificare și publicare tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea
Datele persoanei
care exercită
responsabilități de
conducere/ale
persoanei care are
o legătură strânsă
cu aceasta

Detalii privind
tranzacția
(tranzacțiile)
Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de
instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv)
fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile

Detalii aferente
emitentului,
participantului la piața
certificatelor de emisii,
platformei de licitație,
adjudecătorului sau
entității de
supraveghere a
licitațiilor

Motivul
notificarii

Prețul (prețurile) și volumul
(volumele)

Numele

Poziție/funcție

Notificarea
inițială/Modificare

Denumirea

Cod
LEI

Descrierea instrumentului
financiar, a tipului de
instrument Codul de
identificare

Natura
tranzacției

Prețul
(prețurile)

Volum
ul
(volume
le)

Informații
agregate

Preț

Volu
mul
agre
gat

Data
tranzacției

Locul tranzacției

VIOREL
CATARAMĂ

PRESEDINTE CA,
DIRECTOR
GENERAL

INITIALA

ELVILA SA

ELV

ACTIUNI / ELV

VANZARE

0,7950/320,00

14.01.2021

BURSA DE
VALORI
BUCURESTI /
PIATA XRS1

VIOREL
CATARAMĂ

PRESEDINTE CA,
DIRECTOR
GENERAL

INITIALA

ELVILA SA

ELV

ACTIUNI / ELV

VANZARE

0,8000/500,00

15.01.2021

BURSA DE
VALORI
BUCURESTI /
PIATA XRS1

