
 

 
 
 

RAPORT CURENT 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

 
 

Data raportului 29.12.2022 
Denumirea societății PROMATERIS S.A. 

Sediul social Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România 

Telefon 0786083603 
Email shares@promateris.com    

Nr. înreg. la ONRC J23/835/2018 

Cod unic de înregistrare 108 

Capital social subscris și vărsat 2.869.749,90 lei 

Număr de acțiuni 28.697.499 
Piața de tranzacționare Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria 

Standard, simbol PPL 

 
Evenimente importante de raportat:  notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu 
responsabilitati de conducere sau persoane care au legatura cu aceasta 

 

PROMATERIS S.A. informează acționarii și investitorii că a primit de la FLOREASCA DEVELOPMENT 

S.A., notificarea privind cumpararea unui numar de 31.000 actiuni Promateris S.A., in calitate de 

persoana aflata in stransa legatura cu Dl.GEORGESCU TUDOR-ALEXANDRU, Director General al 

emitentului. 

Atasam notificarea tranzactiei. 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 
 

DIRECTOR GENERAL,  

 
Tudor Alexandru GEORGESCU 

 
 
 

tel:+40786083603
mailto:shares@promateris.com
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Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

Adresa: Splaiul Independenței nr. 15 

Sector 5, cod poștal 050092 

București, România 

Fax: + 40 21 659 60 51/40 21 659 64 36

Către: PROMATERIS S.A. („Emitentul”) 

Adresa: Șoseaua București – Târgoviște, nr. 1, Buftea, 

Județul Ilfov, România 

Notificarea tranzacțiilor efectuate de către Persoanele cu Responsabilități de Conducere și de 

către Persoanele care au o Legătură Strânsă cu Acestea 

(pentru aducerea la cunoștință a tranzacțiilor încheiate în baza art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 

596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind Abuzul de Piață)) 

1 Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o 

legătură strânsă cu aceasta 

a) Numele FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. 

2 Motivul notificării 

a) Poziție/funcție Floreasca Development S.A. are o legătură strânsă cu Geoergescu Tudor -
Alexandru, Director General al emitentului
 

b) Notificarea 

inițială/Modificare 

Aceasta este o notificare inițială. 

3 Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de 

licitație, adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 

a) Denumirea Promateris S.A. (“Emitentul”) 

b) LEI 529900BBRUE8TIQBVV90 

4 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) 

fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc 

în care au fost efectuate tranzacțiile 

a) Descrierea 

instrumentului 

Acțiuni ordinare în capitalul social al Emitentului, împreună cu toate 

drepturile atașate acestora în conformitate cu prevederile legale aplicabile 

și cu actul constitutiv al Emitentului. 
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financiar, a tipului 

de instrument 

Codul de 

identificare 

Codul ISIN al acțiunilor implicate în tranzacție: ROPRLAACNOR7 

b) Natura tranzacției Cumparare 

c) Prețul (prețurile) și 

volumul 

(volumele) 

Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

7,70 RON/acțiune   31.000 acțiuni 

d) Informații 

agregate 

-Volumul agregat

-Preț

31.000 acțiuni 

238.700 RON 

e) Data tranzacției 28.12.2022 

f) Locul tranzacției BVB 

g) Informații 

suplimentare 

 

Georgescu Tudor-Alexandru deține calitatea de reprezentant permanent al 
Circular Solutions S.R.L., ca administrator al Floreasca Development SA
și, în același timp, deține calitatea de Director General al emitentului. 

Data: 29.12.2022 

FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. 

Reprezentată de: CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L., 

  prin Georgescu Tudor-Alexandru 

În calitate de: Administrator
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