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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: 15 februarie 2021
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 prevederile art. 234, alin (1), din Regulamentul nr. 5/2018, BRK Financial Group SA informează investitorii
asupra faptului că astăzi s-a încheiat plasamentul privat privind majorarea de capital social la Firebyte Games SA, prin emisiune
de acțiuni cu aport în numerar. Plasamentul a fost intermediat de către BRK Financial Group, iar în cadrul plasamentului au
fost ordine colectate care au reflectat o rata de suprasubscriere de 3,65 ori. Investitorilor li s-au alocat 8.800.000 acțiuni noi cu
o valoare nominală de 0,1 ron/acțiune şi un preț de subscriere de 0,56 ron/acțiune.
Subsidiară a BRK Financial Group, Firebyte Games este primul dezvoltator din zona de gaming din România care se va lista
în perioada următoare la Bursă pe piața AeRO, iar capitalul atras de la investitori va fi folosit pentru dezvoltarea companiei cu
două linii noi de business.
Având în vedere misiunea noastră de a crește piața de capital din România, ne bucurăm să vedem tot mai mulți investitori
dornici să investească în plasamente private, luând astfel parte la primele etape de listare ale unei companii.
Firebyte Games SA, prin atragerea unei tranşe de finanțare, a făcut astăzi un pas important spre listare și spre alinierea la
practicile de guvernanță corporativă. Compania are un plan ambițios de dezvoltare în perioada următoare, iar bursa va juca un
rol important pentru finanțarea și dezvoltarea companiei.
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Director General

