
 

 

 

 

 

 

 

 

Catre: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare 

 
 

Eveniment important: Notificarea deținerilor majore (depășire prag 5% din 
drepturi de vot) 

 

 

SIF Moldova informează ca în data de 28.01.2021 a primit de la SAI Atlas Asset Management 
SA notificarea privind depașirea pragului de 5% din drepturile de vot. 
 
Atașăm prezentei notificarea mai sus-menționată, aceasta fiind disponibilă și pe website-ul 
SIF Moldova www.sifm.ro, la secțiunea Informații pentru investitori/Declaratii detineri 
majore. 
 
 

 

 

 

Claudiu Doroș 

Director general 

 

                 Cătălin Nicolaescu 

Ofiter conformitate 

 

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018 
Data raportului: 28.01.2021 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  
Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium 
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Anexa nr.18 Reg. ASF 5Ą201Š

Formular standard pentru notificarea deţinerilor majore

Notificarea deţinerilor majore (đe transmis către emitentul relevant şi către autoritatea
competentă):

1. Jdentitatea emitentului sau a emitentului acţiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturl
de vot ‘

Nume: SIF MOLDOVA (simbol SIF 2), CUI 2816642, Nr. de inregistrare ONRC J0412400192
Adresa: BACAU, jud. BACAU, str. Pictor An,an, nr.94C, Romănia

2. Motivele notificării (vă rugăm marcati căsuţa sau căsuţele corespunzătoare):
f } O achiziţie sau cedare a drepturilor de vot
[X] 0 achiziţie sau cedare a instrumentelor financiare
[]Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot
[]Altele (vă rugăm specificaţi)":

_________ ____________________

3. Detalll ale persoanei subiect al obligaţiel de notificare “:

Nume: SAI Atlas Asset Management SA n numele fondurilor administrate, FIA Alchemist, FIA DCP lnvestitii,
FIA Hermes, FIA Herald, FIA Michelangelo, FDl Piscator Equity Plus si FDI Aucias Piscator

Adresa; Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7A Etaj 6 şector l Bucuresti, Romania

__________

Numele/Denumlrea: Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul)
FIA Alchemist
FIA DCP lnvestitii Bucuresti, Romania
FIA Hermes
FIA Herald
FIA Michelangelo
FDI Piscator Equity Plus
FDI Audas Piscator

_________________________ ___________________ _________ ___________

4. Numeie/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de
punctul 3)'
N/A

_________________

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăślrll praguiul (procentului de vot)v
27.01.2021

6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect alobligaţlei de notifîcare:

_________________

din drepturile % din drepturile de Totalul celor
de vot anexate vot prin intermediul două exprimat Numărul total de

acţiuriilor instrument&or procentual % drepturi de vot ale
(totalul din 7.A) financiare (totalul din (7.A + 7.B) emitentuluiw

________________

7.B.1 +_7.B.2)

______________

Situaţia rezultată, la
data la care s-a
scăzut sub, s-a S,0034% N/A 5,0034% 49.507.589

depăşit sau atins
pragul

____________ ______________________ ________________

Poziţia la cJata
notificării

anterioare (dacă 4,9225% N/A 4,9225% 48.707.589

L este cazul) -

____________________________________
____________________________ _________



Ç'

7. lnformaţiidiotificat cu privire la sltuaţia rezultată, la data la cares-a depăşit, s-a scăzut
sub sau s-a atšns pragul ‚

A: Drepturile de vot anexate acţiunilor
—

___________

-—

____________

Numărul drepturilor de vot" % din drepturile de vot

Direct lndirect DirerTndirect
Art.69 aIin. ArŁ7O din Art.69 alin. Art.70 din

Clasa/tipul de acţiuni Codul (1)-(3) din Legea (1)-(3) din Legea
ISIN, đupă caz Legea nr.24/2017) Legea nr24/2017)
ROSIFBACNORO nr.24/2017)

________

nr.2412017)

________

- N/A 49.507.589 N/A 5,0034%

LtotaiÄ N/A N/A NJA N/A

B 1: lnstrurnentele financiareîn conformitate cu art. 73 aIin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017

Numărul
drepturilor de vot

Tipul de Data expirării Perioada de care pot fi
instrument (data scadentă) conversie/ achiziţionate dacă ‘ % dín drepturile
financiar exercitare instrumentul este de vot

exercitat/
convertit

N/A - - N/A N/A N/A N/A

SUBTOTAL B.1 N/A NÍA

B 2: Instrumente financiare cu un eIet economic similarîn conformitate cu art. 13 aIin. i1
; lit. (b) din Legea nr. 24/2017

Tipul de Data Perioada Decontare Numărul
instrument expirărik de fizică sau in drepturilor
financiar (data conversie/ numerar ‘ de vot % din drepturile de vot

scadentă) exercitare x

N/A N/A N/A N/A N/A —
—-

SUBTOTAL B.2 N/A N/A N/A
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8. lnformaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare (vă rugm să
marcaţi/bifaţi căsuţa corspunzătoare):

l Persoana subiect al obligaţiei de notifícare nu este controlat de ctre nicio persoană fizică
sau entitate legală şi nu controleaz nicio entitate(entităţi) care are (au) în mod direct sau
indirect o expunere în emitentul acţiunilor suport. xi

(XJ Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi
de vot şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea leală de ultim
nivel care le controlează “:

% din drepturile de
% din drepturile de vot prin intermediul Totalul celor dou

Numele/ Denumirea vot dacă acesţa este instrumentelor dacă acesta este egal
egal sau mai mare financiare dac sau mai mare decât
decât pragul care acesta este egal sau pragul care trebuie
trebuie notificat mai mare decât notificat

pragul care trebuie
notificat

FIA DCP lnvestitii 2,12% 2,12%
FlAAlchemist

_____

2,OO%

______ _____________

2,OO%
FIA Herrnes

___________

D,69% -

________________

D,69%
FDI Piscator Equity Plus o,13%

___________________

o,13%
FDI Audas Piscator O,04%

- ________________

O,04%
FIA Herald

--

o,02%

_____

O,02%
FIA Miclielangelo O,O1%

_____________ _______

O,O1%

-—---

r1cazIvotului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să deţină (%
şi numrul1 drepturi de vot tncepând cu (data].
N/A

F10. lnformaţii suplimentare
N/A

-—____

_____________________________

Întocmit la Bucuresti la 28.01.2021.

SAI Atlas Asset Management SA

Nicoleta lonel

Ofiter de conformitate

3




