
   

 

 
Nr.1526/09.04.2021 

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: 9 aprilie 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:   Recomandări privind participarea la AGAO & AGAE din 26/27.04.2021 în contextul 
pandemic actual  
 
În contextul situației generate de pandemie, BRK Financial Group SA recomandă acționarilor să recurgă la mijloace electronice 
sau la mijloace de interacțiune la distanță cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor şi, respectiv, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor convocate pentru data de 26/27.04.2021. 

Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor şi, respectiv, Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor sunt disponibile pe pagina de internet a BRK Financial Group SA (www.brk.ro), în secțiunea Relații 
Investitori/AGA. 

Se recomandă ca acționarii să realizeze votarea prin corespondență, preferabil prin email către office@brk.ro, utilizând 
semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică. În lipsa semnăturii 
electronice extinse, se va recurge la transmiterea documentelor prin poştă sau personal la registratura Societății. 

În cazul în care restricțiile actuale cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfăşurate în spații închise 
se vor menține, BRK Financial Group are obligația de a lua măsuri corespunzătoare pentru aplicarea acestor cerințe legale. 

BRK Financial Group informează acționarii că participarea la evenimente publice desfăşurate în spații închise expune 
participanții la risc de contaminare, iar conducerea şi societatea nu vor putea fi ținute răspunzatoare pentru un astfel de risc. 

 
 

Monica Ivan 
Director General 

 


