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Nr 3/3 ianuarie 2022 

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI 

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

 

RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

Data raportului: 3 ianuarie 2022 

Denumirea entităţii emitente: MED LIFE S.A. 

Sediul social: Calea Griviței nr. 365, sector 1, București,  Romania 

Numărul de telefon / fax: 0374 180 470 

Codul unic de înregistrare: 8422035 

Număr de înregistrare in Registrul Comerţului: J40/3709/1996 

Capital social subscris si vărsat:33.217.623 RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, 

Categoria Premium 

 

Evenimente importante de raportat: 

Finalizarea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 

23.04.2020 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2209 din data de 01.07.2020 

 

MED LIFE S.A. informează investitorii cu privire la finalizarea programului de răscumpărare a acțiunilor 

proprii a cărui durată a expirat în data de 3 ianuarie 2022 și care a fost derulat în conformitate cu Hotărârea 

AGEA nr. 2 din 23.04.2020, prin care s-a aprobat răscumpărarea din piață a unui număr maxim de 

1.770.000 acțiuni proprii, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul 

Oficial al României, la un preț de achiziție cuprins între 10 si 50 RON/acțiune, cu respectarea prevederilor 

si restricțiilor legale aplicabile ("Programul de răscumpărare"). 

Programul de răscumpărare a fost realizat în conformitate cu reglementările aplicabile în materie de 

programe de răscumpărare, în particular cu articolul 5 din Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de 

piață și cu Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052. 

Programul de răscumpărare a fost demarat în data de 7.07.2020, în conformitate cu decizia Consiliului de 

Administrație din 30.06.2020 și s-a derulat în perioada 7.07.2020 – 3.01.2022 prin intermediul societății de 

servicii financiare BT Capital Partners S.A.. 

În cursul perioadei de derulare a Programului de răscumpărare, a fost înregistrată majorarea de capital social 

al MED LIFE S.A., aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 15.12.2020 ("Majorarea"), în urma 

căreia, ca urmare a acordării în mod gratuit de acțiuni către acționarii MED LIFE S.A., prețul de piață al 

acțiunilor MED LIFE S.A. a fost ajustat începând cu data de 30.12.2020. 

Programul de răscumpărare a avut următoarele rezultate: 

1. Număr de acțiuni răscumpărate: 
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-  45.996 acțiuni în 2020 (0.8308% din capitalul social subscris și vărsat – anterior Majorării) 

- 163.769 acțiuni în 2021 (0.4930% din capitalul social subscris și vărsat – ulterior Majorării) 

2. Prețul mediu de răscumpărare: 

-  37,2142 RON/acțiune în 2020 

-  22,3507 RON/acțiune în 2021 

3. Prețul total plătit pentru acțiunile răscumpărate: 5.372.064 RON (exclusiv comisioanele de brokeraj și 

alte costuri de achiziție). 

Scopul programului a fost ca acțiunile proprii dobândite să fie oferite foștilor sau actualilor membri ai 

conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Med Life S.A. în schimbul 

acțiunilor/părților sociale deținute de aceștia în respectivele filiale ale Med Life S.A. 

În plus, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 2016/1052 al Comisiei, 

MED LIFE S.A aduce la cunoștință următoarele informații referitoare la tranzacțiile de răscumpărare a 

acțiunilor proprii: 

Sumarul tranzacțiilor din 3 ianuarie 2022: 
  

Data 

Tranzacției 
Natura 

tranzacției 
Volum 

agregat 
Preț mediu ponderat / 

acțiune (RON) 
Valoare 

(RON) 

03.01.2022 Răscumpărare   Nu s-au efectuat tranzacții  

Total                     -                       -   

  
Tranzacțiile detaliate din 3 ianuarie 2022: 
  
Nu au fost efectuate tranzacții de răscumpărare în 3 ianuarie 2022. 

 

 

 
__________________ 

Mihail Marcu 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 


