Nr. 4871/28.11.2019
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: 28.11.2019
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: Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu
responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea

Bursa de Valori Bucuresti S.A. (“Emitentul”) aduce la cunostinta investitorilor tranzactiile cu actiunile Emitentului
efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu
acestea in data de 26.11.2019. Tranzactiile au fost notificate Emitentului de catre persoanele cu responsabilitati de
conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea in conformitate cu prevederile legislatiei
pietei de capital si sunt anexate la prezentul document.

Adrian Tanase
Director General
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Notificarea și publicarea 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

Numele

HANGA RADU

Motivul notificarii

Poziție/funcție

Notificarea
inițială/Mo
dificare

MEMBRU CA

Initiala

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

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

Prețul (prețurile) și
volumul (volumele)

Denumirea

Cod LEI

Descrierea instrumentului
financiar, a tipului de
instrument Codul de
identificare

Natura
tranzacției

BURSA DE VALORI
BUCURESTI

2549004BOCU15LMNDJ92

ACTIUNI/ ROBVBAACNOR0

CUMPARARE

Prețul
(prețurile)

26.0000

Volumul
(volumele)

200

Informații agregate

Preț

26.0000

Volumul
agregat

Data
tranzacției

200 11/26/2019

Locul tranzacției

Bursa de Valori
Bucuresti

XBSE

