
 

 

   547530 Sângeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor nr. 16, România 

   Tel.: +40-265-213043,  215960,  306081, Fax: +40-265-215769 
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Bank: BRD GSG Tg.Mures, Swift Code: BRDEROBU, IBAN: RO49BRDE270SV03080132700 / RON; 
RO14BRDE270SV02447422700 / EUR,  Cap. soc. 2.000.000 RON 

Nr. 1268/23.10.2019                         

                                                          Catre, 

Bursa de Valori Bucuresti 

                         Autoritatea de Supraveghere Financiara 
 

RAPORT CURENT 

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale 

Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 

piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 

piata. 

 

Data Raportului: 23.10.2019 

Denumirea entității emitente: AAGES S.A. 

Sediul Social: Strada Sangeorgiu de Mures, Nr.16, jud. Mures – România, 547530 

Număr de telefon/fax: 004-0265-213043 / 004-0265-215769 

Codul unic de înregistrare fiscală: RO 1196550 

Cod LEI: 254900VRQYFOKK90NX88 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/577/1991 

Capital social subscris și vărsat: 2.000.000 RON 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, 

Categoria Standard 

 
Eveniment important de raportat: 

 
Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in data de 23.10.2019 am fost informati cu privire la 

tranzactia efectuate in calitate de persoana care are o legatura stransa cu o persoana din 

conducere, fata de emitentul AAGES S.A., de catre : 

 SZASZ ENIKŐ-ROZÁLIA  

Tranzactia este aferenta transferului direct de actiuni AAGES din data de 10.05.2019 in 

conformitate cu Hotararea AGEA din data de 26.04.2018 prin care s-a decis acordarea de actiuni 

gratuite angajatilor societatii cu scopul fidelizarii acestora. 

Atasam prezentei notificarea primita. 

http://www.aages.ro/
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Tranzactii peste pragul de raportare de 5.000 Euro 
 

 

In conformitate cu Art. 250 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a Art. 19 din Regulamentul UE 2014/596  va notific urmatoarele:  
 

 
Datele 

persoanei care 
exercită 

responsabilități 
de conducere / 
ale persoanei 

care are o 
legătură 

strânsă cu 
aceasta 

Motivul notificării 

Detalii aferente emitentului, 
participantului la piața certificatelor de 

emisii, platformei de licitație, 
adjudecătorului sau entității de 

supraveghere a licitațiilor 

Detalii privind 
tranzacția (tranzacțiile) 

Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: fiecare tip de instrument, fiecare tip de 
tanzacție, fiecare dată și fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile 

 
 

      Prețul (prețurile) și 
volumul (volumele) 

Informații 
agregate 

  

Numele Poziție / 
Funcție 

Notificarea 
inițială / 
Modificare 

Denumirea Cod LEI Descrierea 
instrumentului 
financiar, a tipului de 
instrument, Codul de 
identificare 

Natura 
tranzacției 

Prețul 
(prețurile) 

Volumul 
(volumele) 

Preț Volumul 
agregat 

Data 
tranzacției 

Locul 
tranzacției 

SZASZ ENIKŐ-
ROZÁLIA 
 
Statut - 
Persoană care 
are o legătură 
strânsă cu 
persoane de 
conducere, 
respctiv cu d-l 
Molnar Gabor – 
Director 
General al 
societății 

Compartiment 
Oferte 

INIȚIALĂ AAGES S.A. 254900VRQYFOKK90NX88 ACȚIUNI, 
ROAAGEACNOR7 

TRANSFER 
DIRECT - 
Alocare de 
acțiuni cu 
titlu gratuit 
conform 
hotărârii 
AGEA din 
26.04.2018 

- 10.000 - 10.000 10-may-
2019 

Depozitarul 
Central S.A. 

 

 

Director General, 

 

Molnar Gabor 

 


