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RAPORT CURENT
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului
Denumirea emitentului
Sediul social
Numarul de Telefon/Fax
Codul unic de înregistrare la ORC
Nr. de ordine in registrul comerțului
Capital subscris și vărsat
Piața reglementata

I.

07.07.2021
TRANSILVANIA
BROKER
DE
ASIGURARE S.A.
Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 13, judeţul
Bistrița-Nasaud
0263-235900/ 0263-235910
19044296
J06/674/2006
500.000 lei
Piața reglementată la vedere, Segment
Principal, Categorie Standard

Evenimente importante de raportat
a) Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active - nu este cazul;
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;
e) Alte evenimente :

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. în calitate de emitent de instrumente
financiare, informează părțile interesate cu privire la prelungirea parteneriatului cu LIFE IS HARD
- Work Soft (LIH) în ceea ce privește utilizarea platformei 24broker.ro și extinderea colaborării
pentru soluții de digitalizare.
Parteneriatul este valabil până în iulie 2023, cu opțiune de prelungire, și este estimat la o
valoare totală de 2,4 mil lei.
Obiectivul principal al noului acord semnat cu partenerul nostru LIH, este acela de
modernizare a platformei 24broker, astfel incat noua versiune, personalizata, sa includa mult mai
multe functionalitati decat in prezent, fiind in acelasi timp mai accesibila, mai prietenoasa si mai
usor de utilizat de catre colaboratorii nostri.

Din 2015, LIFE IS HARD este liderul pieței de soluții de digitalizare pentru brokerii de
asigurare din România și prima companie românească de software listată la Bursa de Valori
București care dezvoltă soluții de digitalizare pe mai multe verticale: asigurări, sănătate, smart city.
Colaborarea dintre TRANSILVANIA BROKER si LIFE IS HARD a început în anul 2008, cele
două companii având un istoric de 13 ani de parteneriat.
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