
 

 

Nr.2914/18.09.2020 
Către                                                                                                                                            
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 
Bursa de Valori Bucureşti  

 
 

RAPORT CURENT 
conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă 

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaƫă 

 

Data raportului: 18 septembrie 2020 
Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. 
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud.  Cluj 
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710 
Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK 
 
Evenimente importante de raportat:  
 
 
În conformitate cu art. 234 litera i din Regulamentului nr. 5/2018, vă aducem la cunoştință contractul încheiat de către BRK 
Financial Group SA, a cărui valoare cumulată depăşeşte 10% din cifra de afaceri netă aferentă ultimei situații financiare 
anuale. 
 
În data de 18 septembrie 2020 SSIF BRK Financial Group S.A. a încheiat un contract de împrumut cu SC Gocab Software 
SA .  
Detalii privind contractul de împrumut încheiat de către BRK Financial Group SA. în calitate de finanțator, şi SC Gocab 
Software SA, în calitate de împrumutat, sunt prezentate în Anexa 1. 
 
 
 

Monica Ivan 
Director General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Anexa nr. 1  
 
 

Nr 
crt. 

Părtile 
actului 
juridic 

Data 
incheierii si 
nr. act 

Natura 
actului 
juridic 

Descriere obiect 
contract 

Valoarea 
împrumutată  

Creanţe 
reciproce 

Garanţii  Termen de plata 

1. SSIF BRK 
Financial 
Group S.A.-  
în calitate de 
finanțator 
 
SC Gocab 
Software SA. - 
în calitate de 
împrumutat 
  

2867 / 
15.09.2020 

Contract de 
împrumut,  
pentru 
desfăşurarea 
activității 
operaționale  

Împrumutul va fi 
acordat într-o 
singură tranşă prin 
creditarea contului 
împrumutatului. 
 
Dobânda = 9% /an  

50.000 lei 
Nu sunt 

 

 
Nu sunt 

Termen de restituire 
=14.09.2021 
 
 
Dobânda va fi plătită 
la scadență împreună 
cu principalul. 
  

2. SSIF BRK 
Financial 
Group S.A.-  
în calitate de 
finanțator 
 
SC Gocab 
Software SA. - 
în calitate de 
împrumutat 
 
 

 2912 / 
18.09.2020 

Contract de 
împrumut, 
exclusiv 
desfăşurarea 
activității 
operaționale  

Împrumutul va fi 
acordat într-o 
singură tranşă prin 
creditarea contului 
împrumutatului. 
 
Dobânda = 9% /an  

600.000 lei 
Nu sunt 

 

 
Nu sunt 

Termen de restituire 
=17.09.2021 
 
Dobânda va fi plătită 
la scadență împreună 
cu principalul. 
 
 

 
 

 
 


