Către:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau
Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului:

05.08.2021

Emitent:

ALIVE CAPITAL S.A.

Sediu social:

Calea Floreasca 194, Floreasca Lake Offices, etaj 3, camera 1, sector 1, Bucuresti

Nr. inregistrare ORC:

J40/6464/21.05.2013

CUI:

RO31672699

Capital social:

100.000,00 lei

Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare emise: SMT – Obligatiuni
Simbol:

ALV23

Eveniment important de raportat:

Subscrisa, ALIVE CAPITAL S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Calea Floreasca
nr. 194, Floreasca Lake Offices, Etaj 3, camera 1, Sectorul 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/6464/2013, cod unic de înregistrare 31672699
(„Societatea”), în calitate de „Emitent”, având codul ISIN RO5HFLV9R1X2 și simbolul bursier ALV23,
listată la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, segmentul Sistem Multilateral de Tranzactionare (SMT), în
data de 14.04.2021, reprezentată de dl. Giacomo Billi cetățean italian, în calitate de Președinte al Consiliului
de Administrație, informează piața despre tranzacțiile efectuate care intră sub incidența art. 19 din
Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piață.

Tranzacțiile au fost efectuate în data de 28.07.2021 de către domnul Andrei Benghea-Mălăieș în calitate
de Membru al Consiliului de Administrație al societății ALIVE CAPITAL S.A.
Tranzacțiile au fost notificate societății în conformitate cu legislația pieței de capital în vigoare și sunt
anexate la prezentul document.

Președinte al Consiliului de Administrație
Giacomo Billi

Către
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață
Alive Capital S.A.
Ref:

1.
(a)
2.
(a)
(b)
3.
(a)
(b)
4.1

(a)

(b)
(c)
(d)

(e)
(f)

Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de
conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19
alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016

Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu
aceasta
Numele
Andrei BENGHEA-MALAIES
Motivul notificării
Poziție/funcție
Persoană care exercita responsabilitati de conducere
Notificarea inițială/Modificare
inițială
Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație,
adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor
Denumirea
ALIVE CAPITAL
LEI
259400GMLV3ZCMKIKS49
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
Descrierea instrumentului financiar, a Obligatiuni Alive Capital 2023
tipului de instrument
Codul de identificare
ALV23
Natura tranzacției
Vanzare
Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile)
Volumul (volumele)
Informații agregate:
— Volumul agregat
4
101.0100
— Preț
Data tranzacției
28.07.2021
Locul tranzacției
Obligatiuni ATS, BVB

Andrei Benghea-Malaies

