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Completarea notificarii din  26 septembrie 2022 privind depășirea pragului de 
5% din capitalul social si din drepturile de vot ale EVERGENT Investments SA 
 
 
EVERGENT Investments SA informează că a primit de la BT Asset Management SAI 
completarea notificării din 26 septembrie 2022 privind depășirea pragului de 5% din 
capitalul social si din drepturile de vot, constand in menționarea lanțului persoanelor 
controlate. 
 
In temeiul dispozițiilor art. 71 si 74 din Legea nr. 24/2017 precum si cele prevăzute in art. 
131 si anexa 18 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atașam prezentei notificarea mai sus-
menționată, disponibila și pe website-ul EVERGENT Investments SA, www.evergent.ro la 
secțiunea Informații pentru investitori/Raportări curente. 
 
 
 
 

Claudiu Doroș 
Președinte Director general  
  

                       
      Gabriel Lupașcu 
Ofițer conformitate 
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nr. 5/2018  
Data raportului: 29.09.2022 
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ĹNTRRE!IENP. J(_J
Către Nr. _47405/28.09.2022____

Evergent lnvestments SA

Anexa Nr. i8-Reu1amantuI ÁSF Nr. 5/2018

Noti íiti-ea deţineri lor rnajore (de transrnis cätrc emitcntul rclcvaiii şi cMre autoritatea competcntă)
l. Iden(itatea ernitentuliji sau a eniitentului acţiuníloi uport existcnte, ia care sunt anexate đrepturi de vot')
Eierent lncstn]cnts SA, Bacau. str. PictorÁnian nr.94C,600164, Romania, 2816642, 30-1/2400/1992

2. .\lotivek notiticärii (vä ruärn marcaţi cäsuţa sau căsuçele corespulizătoare:

[ J O acliiziţie sau cedare drepturHor de vot
[XJ O acliiziţic sau cedarc a instrumeritelor financiare

J I.'u eveiiiiiieiit priii care se irioditică rcpartizarca drcpturi lor de ot

] Aliele ( rtigäni specifica!i))

_______________

3. Detalii ale persoanei siibiect al obligaţici dc nolilkare'):
NijnieicJDenuniirea Oraşui şi ţara scdiului social (tIac cste ca,ul)
BT Asscl \lanagcinení SAI SA Str. Eniil Racwita nr22, etaj l + ntansartla, (luj-Napoca, jud. (luj,

Romaiiia
1. Nrinielc!denuinirea conipletä al!a acţionarului/acţionarilu'r (dacă csie difcritJsunt diferiţi de puiictiil 3)")
5. t)ata sçăderii sub. a atingerii sau dcpăşirii pragului (proceiiitilw de vot)'): 22.092022
. Tolatul poLiţiilor persoaiielor subiect al obliga iei de

% diii drcprurilc dc vot % din drepttirile de iotatul celor douä Niiiiiăi-ul total de dreptiiri de
anexate acţiuni lor vot prin internicdiul cxprirnat proceniual vot ale ernitcntulu i'
(totalul diii 7.A) iiistrumciitelor %

linanciarc (7,A + 7.F3)
(totalul din 7.8.] +

7.8.2)
Sittiaţia rczultară. la 5.866t l% 5.8661 l% 961,753,5'.)2
]ata la care s—a scăzut
sub. s-a depäit sati
atiiis piagUl
ľoziţia la data
ioti [icări i aiiterioare

(dacä este ea,ulj

7. lnformaţii de noiiiicai cu privire la situaţia rezullată. la data la carc s-a depăşii. s-a scăut sub sau s-a atins praul'")
: Drepiurile de voi nnexate acţiunilor
Ulasa iipnl dc acţitini Număriil drepturilor de ‘ oi'") % din ‚drepturile de ol
(‘()dtil ISIN. Jtipä caz Direct lndireçi Dircct lndirecţ

‚-\rt. 69 Art. 7t) Ar(. 6t) Ait. 70
alin. (l) - (3) din Lecea din Lccca nr. 24.2017 alin (l) - (3) diii din Lccca nr. 2412017

nr. 24J2017 Leeea nr. 24ĺ201 7
ROSIFBACNQRO 56.417.500 5.8661 l%
WBTOTAI. A 56.417.500 5.8661 l%

B l . lnsirtiniciitele tinanciare in conformitatc cti art. 73 alin. ( i ) liĹ. (a) diii Lecea rtr. 24/20]7
lipil de iiistrtimenr Daia expirării'') (data Perioada de Nuniănil drepturilor de vot Q..o

íinanciar scadeniă) conversic!cxerci(are') care pot fi ac)iizi(ionate dac din drepitiiilc Je
insii-tirnentitl este ot

e xe i'c itat!coiivertit
N/A N/A N/A NJA N/A

S1TBTOTAL B.l



B 2: lnsiruriiente Çinanciare cu un efect econoinic siini]ar in confoniaiiate cu ari. 73 alin. (l) lit. b) Legca nr. 2420J 7
ľipul de insiniinent Data expirării") Perioada de I)ecoiitare fizică sau Numărul J

rinanciar (data scadentä) con' ersic in numerar") irepturilor de vot: din drepttirile đe
exereilare') voi

N'A ‘- : N'A N!A N/A N!A

[BTOTAL B.2

_______________________

InformaţLi in legăttiră cti persoana suhiect al obligaţiei dc noiiricare h rugăm să naarcaţi'bifaţi căstiţa corespunzMoare)
] Persoaiia stibiect al ohlioaţici dc notificare nu este coiitrolată dc către iiicjo pcrsoana fizică sati enti(ate Jegalä şi iiu
ontiolează niciü entitate(entităţi) care are (ati) in mod dircct saii indiicct o exptinere in emitenttil acţitinilor stiport.")

F ] Lanţu coniplct al persoanelor controlate prin iiitcnneđiul cărura se deţin cfcctit drcpturi de v(it şi'sau instrumenic
fiiianciare. iiicepăiid cti persoaiia fizică sau cntitatea_legalădeultirn nivel care le coiitrolează'-'):

__________________________

Numele! Denuinirea")

l .Banca Trantilvania O% )%

.BT Assei Managenient SÁI 5.8661 l% 5.8661 t%
SA

. l. FIA cii Capital Privat BT
lnves( l 9.7969% ).7969%
.2 FDI BT Maxím O.3737J% ).37371%
3 BT Pensii SAFPF SA O% )%
3.1 FPF Pensia Mea O.06655% .06655%
[ Cíorcila Horea ).46842% .46842%

5 Ceocea CosIel ).45843% .45843%
Sopon Sittiona O.00208% ).00208%

l• lii cazul otuiui priii reprczciitaiit: [numele/denumirea mandat2rultli] ‘-a iiiceta sä dcţină [% şi numärul] drepttiri dc ‚‘or
tincepănd cti ídata 1.

li O. Jnfoniaaţi i stiplirneniare'' ): l
l BT Asset Management SÁI irnpreuna cu persoanele care açlioneaza conceriat detiii 163.807.753 actiuni Eergent ln-estiiacnis

l 7.0322% diii capiialtit social).

l lntocrnii la Citij-Napoca la 28.09.2022.
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o din drepturiie de ‘ot
dacă acesta esie cgal sau

naai mare dect pragul
care trcbuic noiilicai

din drepturiie de t,ot prin
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lrehuie notificat

Dii'eçtor General
Atirel Bernat
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Dascal

Ofiţer Confoirnitate
Maria Vescan
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