
                                                                
 
 
                                                                                                                             

Către:                                                                                                                                

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

 

Bursa de Valori Bucureşti- Piaƫa reglementată 

conform Legii nr. 24/2017 privind emiten

 şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 11.12.2017 

Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor

Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710

Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/

Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează

simbol BRK 

 

Evenimente importante de raportat: Hot

 

• BRK Financial Group informează publicul larg cu privire la 

de a renunța la autorizația de func

Confident Broker de Asigurare SRL

care au stat la baza hotărârii au fost strâns legate de necesitatea schimbării modelului de afaceri, 

o dată cu intrarea în vigoare a Directivelor IDD 

 

• În aceeași ședință, Consiliul a aprobat numirea 

Operaƫiuni. Dorian are o experien

departamente similare din companii cu tradi

 

Preşedintele Consiliu

                                                                

                                                                                                                                                        

Nr.înreg

                                                                                                                                         

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

ƫa reglementată  

 

RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă

şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

 

SSIF BRK Financial Group S.A. 

Moţilor nr. 119, jud.  Cluj 

0364.401.710 

J12/3038/1994 

54.039.987,04 lei 

ntată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium

Hotărâri ale Consiliului de Administraƫie în şedin

BRK Financial Group informează publicul larg cu privire la hotărârea Consiliului

de funcƫionare în calitate de broker de asigurare a subsidiarei sale 

Confident Broker de Asigurare SRL și ulterior de lichidare voluntară a acesteia

au fost strâns legate de necesitatea schimbării modelului de afaceri, 

o dată cu intrarea în vigoare a Directivelor IDD și MIFID II în 2018. 

aprobat numirea dlui Dorian Prian în funcƫia de Director Suport

. Dorian are o experiență de peste 5 ani în domeniul piețelor financiare, activând în 

departamente similare din companii cu tradiție în Irlanda și Luxemburg.  

 

 

Darie Moldovan 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

 

                                                                                       

nreg. 5333 /11.12.2017 

ƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă 

şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

categoria premium, 

edinƫa din 08.12.2017 

ui de Admninistraƫie 

ƫionare în calitate de broker de asigurare a subsidiarei sale 

a acesteia. Considerentele 

au fost strâns legate de necesitatea schimbării modelului de afaceri, 

ia de Director Suport 

ță de peste 5 ani în domeniul piețelor financiare, activând în 


