
Catre:       

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

             IMPACT CONTRACTOR&DEVELOPER SA 

  

 

NOTIFICAREA OPERATIUNILOR  

in calitate de persoana care exercita responsabilitati de conducere sau persoane care au legatura 

stransa cu aceasta 

cf. Regulament UE 596/2014, Art. 3, alin (25), Art. 19, (1), (8) 

 

1. Numele si prenumele/Denumirea persoanei: Giani Iulian Kacic 

 

2. Motivul notificarii:  

 tranzactie persoana care exercita responsabilitati de conducere sau persoane care au 

legatura stransa cu aceasta: Giani Iulian Kacic- Director Financiar-Persoana 

Imputernicita(ex : (a) un membru al organului de administrație, de conducere sau de supraveghere al entității 

respective; (b) un responsabil de înalt nivel care nu este membru al organelor menționate la litera (a), care are acces 

regulat la informații privilegiate cu referire directă sau indirectă la entitatea respectivă, precum și competența de a 

lua decizii de conducere privind evoluția viitoare și strategia de afaceri a entității respective.  sau(a) soțul/soția, sau 

partenerul (partenera) echivalent(ă) soțului/soției în conformitate cu dreptul intern; (b) un copil aflat în întreținere 

în conformitate cu dreptul intern; (c) o rudă care la data tranzacției în cauză locuia în aceeași locuință de cel puțin un 

an; sau (d) o persoană juridică, un trust sau un parteneriat ale cărui responsabilități de conducere sunt exercitate de 

o persoană care exercită responsabilități de conducere sau de o persoană menționată la litera (a), (b) sau (c), care 

este direct sau indirect controlată de această persoană, care s-a constituit în beneficiul persoanei respective sau ale 

cărei interese economice sunt substanțial echivalente cu cele ale persoanei respective. 

3. Denumirea Emitentului/ Simbol: Impact Contractor&Developer SA / IMP 

 

4. Cod LEI: 315700RW1FAJ5AQ6L514 

5. Detalii privind tranzactia (tranzactiile): 
 Descrierea instrumentului financiar, a tipului de instrument, Codul de identificare: 

Actiuni ISIN ROIMPCACNOR0 
 Natura tranzactiei : vanzare  
 Pretul tranzactiei: - 1.866 
 Volumul total al tranzactiei: 40000 actiuni 
 Data efectuarii tranzactiei: 29.12.2020 
 Locul executarii tranzactiei: Bursa de Valori Bucuresti  

 

Data: 29.12.2020 

Nume: Giani Iulian Kacic 

  

 


