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Notification on exceeding the 5% threshold of the voting rights

EVERGENT Investments informs that on May 16, 2022 has received a notification on
exceeding the 5% threshold of the voting rights.
Pursuant to the obligations provided in article 71 of the Law no. 24/2017, as well as those
provided in article 131 and annex 18 of the FSA Regulation no. 5/2018, we attach the
above-mentioned notification and the related statement, both being available on
EVERGENT Investments website, www.evergent.ro in the section Investor Relations /
Major Holdings Statements.
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NOTIFICARE MODIFICARE PRAG DETINERE EVERGENT Investments SA Depăşire prag 5% - conform Legii nr. 24/2017, art. 71 si Regulament ASF nr. 5/2018
Anexa nr. 18

(

1. Identitatea emitentului acţiunilor la care sunt anexate drepturi de vot:
• Denumirea emitentului: EVERGENT Investments SA
• Sediul social: municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C, judeţul Bacău, Ro mania.
• Număr de telefon: 0234-576740;
• EUID: ROONRC.Jo4/2400/1992;
• Cod fiscal: 2816642
• Capitalul social subscris si vărsat: 98.12 1.305,10 lei şi este divizat în 981.213.051
acţiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/acţiune.
• Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003;
• COD LEI: 254900Y1Ooo25No4US14;
• COD ISIN: ROSIFBACNORo
• Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
- simbol EVER
2. Motivele notificării: posibila încadrare in prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2017 in
prezumţia ca ar exista acţiune concertata (vz. detalii pct. 10).

C

3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificare:
• Liviu-Claudiu Doros, [...informatii cu caracter personal...]
• AEROSTAR SA municipiul Bacău, str. Condorilor, nr. 9, judeţul Bacău,
Romania;
4. Numele/denumirea completă al/a acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de punctul 3) -Nu este
cazul.

5. Data depăşirii pragului de 5% (procentului de vot): 10.05.2022
6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare:
• Deţinerea domnului Liviu- Doros Claudiu la data anterioara dobandirii: 7.638.052
drepturi de vot; 0,7784% din total drepturi de vot (09.05.2022)
• Situaţia rezultată in urma dobandirii de catre domnul Liviu-Claudiu Doros a unui
numar de 442.518 actiuni, prin atribuirea de acţiuni conform politicii de remunerare
variabila AFIA - program Stock Option Plan 2 02 0 : 8.080.570 drepturi de vot,
0,8235% din total drepturi de vot (10.05.2022)
• Deţinerea AEROSTAR SA- 41.148.757 drepturi de vot; 4, 1936% din total drepturi de vot la
data de 15.04.2022 - data de referinţa AGOA EVERGENT Investments SA din 28.04.2022.

7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit pragul de 5%:
A: Drepturile de vot anexate acţiunilor:
DIRECT: 49.229.327 acţiuni cu drept de vot, 5,0171% din total drepturi de vot.
INDIRECT: zero drepturi de vot, o% din total drepturi de vot.
B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr.
24/2017 -Nu este cazul.
B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin.
(1) lit. b) Legea nr. 24/2017-Nu este cazul.
8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare:
[X] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană
fizică sau entitate legală şi nu controlează nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod
direct sau indirect o expunere în emitentul acţiunilor suport.
[ ] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv
drepturi de vot şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea
legală de ultim nivel care le controlează
- Nu este cazul.

(

9. În cazul votului prin reprezentant - Nu este cazul.
10.

Informaţii suplimentare:

Subsemnatul Liviu- Doros Claudiu am calitatea de membru neexecutiv in Consiliul de
Administraţie al AEROSTAR SA.
In temeiul prevederilor art. 72 lit. a) si e) din Legea nr. 24/2017 pot fi prezumat ca acţionez
concertat cu AEROSTAR SA in calitate membru neexecutiv in Consiliul de Administraţie al
AEROSTAR SA, poziţie din care ar putea fi incidenta obligaţia de notificare a depăşirii
pragului de deţinere.
Totodată am depus la EVERGENT Investments SA o declaraţie argumentata ca NU acţionez
in mod concertat cu AEROSTAR SA.
16.05.2022
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DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Subsemnatul Liviu-Claudiu DO RO S, [...informatii cu caracter personal...]

(

,
in calitate de administrator neexecutiv al AEROSTAR SA si acţionar al EVERGENT
lnvestments SA, având in vedere dispoziţiile art. 72 (i) din Legea nr. 24/2017
Declar ca nu acţionez concertat cu AEROSTAR SA in raport cu emitentul EVERGENT
lnvestments SA având in vedere următoarele:

(

• Decizia AEROSTAR SA de achiziţie acţiuni emise de EVERGENT lnvestments SA
nu s-a adoptat in cadrul Consiliului de Administraţie de la AEROSTAR SA, nu am
luat parte si nu am influenţat deciziile AEROSTAR SA de realizare a tranzacţiilor
cu acţiuni EVER. La nivelul AEROSTAR SA, competentele decizionale privind
plasamentele de orice tip sunt la nivel de executiv, Vicepreşedinte-Director
financiar. (Am luat la cunoştinţa ulterior ca AEROSTAR SA a efectuat un
plasament pe termen scurt-mediu, in condiţiile dobânzilor scăzute si inflaţiei
ridicate).
• De asemenea, conform prevederilor art. 238 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
nu sunt considerat persoana cu responsabilităţi de conducere.
Prezenta Declaraţie este data astăzi: 16.05.2022, cunoscând consecinţele legale ale
declaraţiilor false, prevăzute si pedepsite de art. 326 din Codul Penal.
DECLARANT,

Liviu-Claudiu Doros

