
 

 

Nr. de înregistrare:  469/ 27.10.2022 

 Către, 

 Bursa de Valori București S.A. 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT  
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018  

privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

Data raportului 27.10.2022 

Denumirea emitentului TRANSILVANIA BROKER DE 

ASIGURARE S.A. 

Sediul social  Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 13, judeţul 

Bistrița-Nasaud 

Numarul  de Telefon/Fax 0263-235900/ 0263-235910 

Codul unic de înregistrare la ORC 19044296 

Nr. de ordine in  registrul  comerțului J06/674/2006 

Capital subscris și vărsat 500.000 lei 

Piața reglementata  Piața reglementată la vedere, Segment 

Principal, Categorie Standard 

 

I. 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 : 

 

Conducerea Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., aduce la 

cunoștința investitorilor, vacantarea unei pozitii din componenta Consiliului de 

administratie al companiei, incepand cu data de 25 octombrie 2022, ca urmare a renuntarii 

de catre dl.Barna Erik, la cel de-al doilea mandat de membru al Consiliului , incredintat de 

catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la data de 27 aprilie 2022. 

Mentionam faptul ca, dl. Barna Erik a fost numit initial in pozitia de membru al 

Consiliului de administratie al companiei , la data de 29 iulie 2020, cu ocazia adoptarii 

hotararii de modificare a componentei Consiliului , prin suplimentarea numarului 

membrilor acestuia de la trei la cinci, in scopul alinierii la principiile de guvernanta 

corporativa. 

Acceptarea mandatului incredintat,  ne-a onorat in mod deosebit si ne-a oferit ocazia 



 

 

unica de a colabora si dintr-o alta perspectiva, cu un profesionist de elită , avand peste 20 de 

ani de experienta in antreprenoriat si realizare de produse IT, Erik Barna fiind  fondatorul 

companiei Life Is Hard S.A. și creatorul platformei 24Broker.ro, cea mai utilizată platformă 

de brokeraj în asigurări din România.  

Astfel, incepand cu data de 25 octombrie 2022, pozitia de administrator a devenit 

vacanta, compania avand la dispozitie, conform prevederilor legale incidente, 90 de zile 

pentru a veni cu o noua propunere in acest sens si pentru a realiza toate demersurile  necesare 

in vederea ocuparii acesteia. După încheierea formalităților de înregistrare la ONRC a noilor 

mandate ale membrilor Consiliul de administrație, acesta va proceda la convocarea adunării 

generale a acționarilor pentru ocuparea funcției de administrator. 

  

 

        TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. 

Login Gabriel 

                                                                         Director general  
 


