
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT  

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața și 

Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 

 

 

Data raportului: 19.07.2021 

Denumirea societății: „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. 

Sediul social: Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. CrişenI, Nr. 5, Judeţul Cluj 

Telefon:  0040/264 487.800 

Email: investitori@bonas.ro  

Nr. înreg. la ONRC: J12/3785/1991 

Cod unic de înregistrare: 228824 

Capital social subscris și vărsat: 4.890.000,00 lei 

Număr de acțiuni: 4.890.000 

Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Acțiuni 

 

Evenimente importante de raportat: Tranzacții conform Art. 19 Regulamentul UE 596/2014 

 

Compania BONAS IMPORT EXPORT SA, informează piața despre tranzacțiile efectuate care intră sub 

incidența art. 19 din Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piață. Tranzacțiile au fost efectuate în 

data de 16.07.2021 de către Butyka Julia – Manager de Calitate și Oprean Cristian - Director de producție, 

BONAS IMPORT EXPORT SA. 

 

Tranzacțiile au fost notificate Companiei în conformitate cu legislația pieței de capital în vigoare și se găsesc 

atașate prezentului raport. 

 

 

Director General 

Naș Sorin-Valeriu 

 

 

 

 

 

BONAS IMPORT EXPORT S.A. 

CUI: RO228824, Reg.Com. J12/3785/1991 

Com. Apahida, sat Dezmir, Crișeni nr.5, Cluj, România 

Tel. 0264 487 800, 

Fax 040 264 487 808 
Email: investitori@bonas.ro 
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Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară  

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață  

  

 BONAS IMPORT EXPORT S.A. 

 

Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de conducere 

 precum  și  persoanele  care  au  o  legătură  strânsă  cu  acestea,  conform art. 19 alin. (1) din 

 Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016 

 

 

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o 
legătură strânsă cu 

aceasta 

(a) Numele Butyka Julia 

2. Motivul notificării 

(a) Poziție/funcție Persoană persoana care exercita responsabilitati de 
conducere 

(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 

3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de 
licitație, adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 

(a) Denumirea BONAS IMPORT EXPORT S.A. 

(b) LEI 78720009RETVZ06Y8G84 

4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) 
fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc 
în care au fost efectuate tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument 

Codul de identificare 

 
Actiune 
ROP96R6D57V1 

(b) Natura tranzacției CUMPARARE 

(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

(d) Informații agregate: 

— Volumul agregat 

— Preț 

 
  5000 unități 
  4.7568 lei/unitate 

(e) Data tranzacției   2021-07-16; UTC + 2 

(f) Locul tranzacției   BVB, XRS1 

 
Butyka Julia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară  

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață  

  

 BONAS IMPORT EXPORT S.A. 

 

Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de conducere 

 precum  și  persoanele  care  au  o  legătură  strânsă  cu  acestea,  conform art. 19 alin. (1) din 

 Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016 

 

 

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o 
legătură strânsă cu 

aceasta 

(a) Numele Oprean Cristian 

2. Motivul notificării 

(a) Poziție/funcție Persoană persoana care exercita responsabilitati de 
conducere 

(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 

3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de 
licitație, adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 

(a) Denumirea BONAS IMPORT EXPORT S.A. 

(b) LEI 78720009RETVZ06Y8G84 

4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) 
fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc 
în care au fost efectuate tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument 

Codul de identificare 

 
Actiune 
ROP96R6D57V1 

(b) Natura tranzacției CUMPARARE 

(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

(d) Informații agregate: 

— Volumul agregat 

— Preț 

 
  5000 unități 
  4.7729 lei/unitate 

(e) Data tranzacției   2021-07-16; UTC + 2 

(f) Locul tranzacției   BVB, XRS1 

 
Oprean Cristian 

 

 

 

 

 


