
 

Notificări tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de conducere și persoane cu legături strânse cu acestea în conformitate cu Regulamentul UE 596/2014, Regulamentul UE 522/2016 și Regulamentul UE 523/2016 

Datele persoanei care exercită 

responsabilități de conducere 

sau ale persoanei care are o 

legătură strânsă cu aceasta 

 
Motivul notificării 

 
Detalii aferente emitentului 

Detalii privind 

tranzacția(tranzacțiile) 
  

Prețul (prețurile) și volumul volumele) 

 
Informații agregate 

 

 
Numele 

 
Poziție/funcție 

Notificare 

inițială / 

modificare

 

  

 
Denumirea emitentului 

 
Codul 

LEI 

Descrierea 

instrumentului 

financiar, codul de 

identificare/simbol 

 
Natura tranzacției 

 
Prețul (prețurile) 

 
Volumul 

 
Preț 

Volumul 

agregat 

Data 

tranzacției 

 
Locul tranzacției 

BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte, Director 

General 

inițială SOCIETATEA DE INVESTIȚII 

FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A 

254900GAQ2XT8DPA7274 ACȚIUNI / 

ROSIFAACNOR2 / SIF1 

Tranzacție cf. art. 10 alin.(2) lit.(b) din Regulamentul 

delegat (UE) 2016/522 al CE.  

Exercitarea unei opțiuni pe acțiuni acordate personalului 

de conducere în cadrul programului de tip Stock Option 

Plan derulat în baza Hotărârilor AGEA nr. 4 și nr. 5 din 

data de 27 aprilie 2020, ale Hotărârii AGEA din data de 25 

noiembrie 2021 și a Hotărârilor CA nr. 3 din 11.08.2020 și 

nr. 1 din 30 iulie 2021. 

valoare zero (acțiuni 

dobândite cu titlu gratuit 

cf. Hotărârilor AGEA nr. 4 

și nr. 5 din data de 27 

aprilie 2020, și Hotărârii 

AGEA din data de 25 

noiembrie 2021) 

460.000 valoare zero (acțiuni 

dobândite cu titlu 

gratuit cf. Hotărârilor 

AGEA nr. 4 și nr. 5 din 

data de 27 aprilie 2020, 

și Hotărârii AGEA din 

data de 25 noiembrie 

2021) 

460.000 8 decembrie 

2021 

în afara unui loc de 

tranzacționare 

(transfer direct de acțiuni în 

conformitate cu prevederile 

din Codul Depozitarului 

Central SA) 

RADU RĂZVAN STRĂUȚ 

 

Vicepreședinte, Director 

General-Adjunct 

inițială SOCIETATEA DE INVESTIȚII 

FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A 

254900GAQ2XT8DPA7274 ACȚIUNI / 

ROSIFAACNOR2 / SIF1 

Tranzacție cf. art. 10 alin.(2) lit.(b) din Regulamentul delegat 

(UE) 2016/522 al CE.  

Exercitarea unei opțiuni pe acțiuni acordate personalului 

de conducere în cadrul programului de tip Stock Option 

Plan derulat în baza Hotărârilor AGEA nr. 4 și nr. 5 din data 

de 27 aprilie 2020, ale Hotărârii AGEA din data de 25 

noiembrie 2021 și a Hotărârilor CA nr. 3 din 11.08.2020 și 

nr. 1 din 30 iulie 2021. 

valoare zero (acțiuni 

dobândite cu titlu gratuit 

cf. Hotărârilor AGEA nr. 4 

și nr. 5 din data de 27 

aprilie 2020, și Hotărârii 

AGEA din data de 25 

noiembrie 2021) 

420.000 valoare zero (acțiuni 

dobândite cu titlu 

gratuit cf. Hotărârilor 

AGEA nr. 4 și nr. 5 din 

data de 27 aprilie 2020, 

și Hotărârii AGEA din 

data de 25 noiembrie 

2021) 

420.000 8 decembrie 

2021 

în afara unui loc de 

tranzacționare 

(transfer direct de acțiuni în 

conformitate cu prevederile 

din Codul Depozitarului 

Central SA) 

 


