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Către
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor şi Investițiilor 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: 14 aprilie 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: Comunicat cu privire la desfăşurarea şedințelor AGEA si AGOA din data de 2728.04.2020 în contextul COVID-19

Având în vedere instituirea stării de urgență la nivel național, ordonanțele militare privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID19, limitările privind adunările de persoane (interzicerii formarii grupurilor mai mari de 3 persoane) şi ținând cont de prevederile
Regulamentului ASF nr. 5/2020, conducerea SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA recomandă acționarilor săi să folosească
mijloacele electronice la distanță, inclusiv votarea prin corespondență, cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor (AGEA) şi, respectiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) convocate pentru data de 27/28.04.2020.
În acest scop, recomandăm tuturor acționarilor societății următoarele măsuri de protecție/prevenție:






Să acceseze materialele informative pentru sedința AGEA şi AGOA în format electronic, disponibile pe site-ul
societății https://www.brk.ro/relatii-investitori/ cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în
copie fizica, prin poştă, servicii de curierat sau ridicării, în mod personal, de la sediul societății;
Să voteze prin corespondență și, de preferință, prin e-mail la adresa office@brk.ro, prin transmiterea buletinului de
vot, însoțit de documentele menționate în convocator, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii
acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societății;
Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, dupa caz, a împuternicirilor speciale la adresa de
e-mail office@brk.ro sub semnatură electronică extinsă, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii
acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societății.

În funcție de evoluția situației provocată de COVID-19, între momentul prezentului raport curent şi data ținerii adunărilor
generale ale acționarilor, SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. va adopta măsurile corespunzătoare, impuse de
autorități, cu informarea în mod corespunzător a acționarilor Societății. În cazul în care restricțiile actuale cu privire la

limitarea numărului de participanți la evenimente desfăşurate în spații închise se vor menține, societatea SSIF BRK
FINANCIAL GROUP S.A. este obligată să aplice măsuri de suplimentare pentru aplicarea acestor cerințe legale. De
asemenea, dorim să atragem atenția că participarea la evenimente/întruniri publice în spații închise (care respectă
eventualele limite impuse de autorități la acel moment) expune participanții la o posibilă contaminare COVID-19, iar
Societatea şi/sau conducerea acesteia nu pot fi ținute răspunzatoare pentru un astfel de risc.
În cazul în care acționarii doresc în mod expres să participe, direct sau prin împuternicit, la adunările generale, sunt
rugați să notifice societatea pâna în data de 20.04.2020, ora 10:00, la adresa de email office@brk.ro pentru a permite
societății să ia toate măsurile de protecție care se impun în contextul dat, dar fără a se limita la acestea, precum:
dezinfectarea sălii de sedință, solicitarea unei declarații pe proprie răspundere privind starea de sănătate, măsuri în
vederea protejării personalului societății implicat în desfăşurarea adunărilor generale, inclusiv solicitarea autorizărilor
necesare de la autoritățile publice care au competență în această materie.
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