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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: 10 noiembrie 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: Etapele procesării efectelor hotărârilor AGEA nr. 1 şi nr.8 din data de 26.04.2021
Având în vedere Hotărârile nr.1 şi 8 adoptate în cadrul AGEA din 26.04.2021, respectiv:
(1)
Se aprobă reducerea capitalului social al SSIF BRK Financial Group SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 31/1990, de la 54.039.987,44 lei la 53.988.792,32 lei, ca urmare a anulării unui număr de 319.967 acțiuni proprii dobândite
de către societate, în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii.
(8)
Se aprobă reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA cu suma de 3.374.299,52 lei, prin
diminuarea valorii nominale acțiunilor BRK cu 0.01lei/ actiune. Noua valoare nominala va fi 0.15 lei/actiune, noua valoare a
capitalului social BRK va fi de 50.614.492,76 lei. Diminuarea capitalului social are ca scop acoperirea pierderilor din exercitiile
financiare anterioare
BRK Financial Group SA informează investitorii asupra faptului că a demarat operațiunile necesare implementării efectelor
hotărârilor AGEA, dar cu privire la punctele 1 şi 8, a fost identificată o eroare materială (valoarea actuală a capitalului social a
fost menționată în mod eronat în documente ca fiind 54.039.987,44 în loc de 54.039.987,04) motiv pentru care autoritățile
competente opiniază că orice solicitare care vizează modificarea/îndreptarea unor erori materiale din Hotărârile 1 şi 8 ale AGEA
din 26.04.2021 trebuie să urmeze regimul juridic al actului inițial. În consecință, societatea va întreprinde toate demersurile
necesare în vederea înregistrării Hotărârilor nr. 1 şi 8 din AGEA menționată mai sus.
Monica Ivan
Director General

