Către:
Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul
Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
Bursa de Valori Bucureşti

București, 24.08.2021

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă
şi Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii dşi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare

Data raportului: 24 august 2021
Denumirea entităţii emitente: One United Properties S.A.
Sediul social: Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România
Cod unic de înregistrare: 22767862
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București: J40/21705/2007
Capital social: 286,015,588,20 RON
Număr de acțiuni emise: 1,430,077,941 acțiuni ordinare
Număr de acțiuni admise la tranzacționare: 1,430,077,941 acțiuni ordinare
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, Segmentul Principal, Categoria Premium (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Anunț videoconferință
Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că echipa de conducere a Societății va organiza în data de 30 august 2021, începând cu ora
10:00 AM (ora României), o videoconferință pentru prezentarea raportului semestrial pentru primele șase luni ale anului 2021. Videoconferința va fi
susținută de către dnul Victor Căpitanu – Director, și dl Cosmin Samoilă – CFO.
Persoanele care doresc să participe la videoconferință se pot înregistra prin accesarea acestui link https://one.ro/investor-relations/ înainte de data de
27 august 2011, ora 15:00 (3:00 PM) (ora României). Menționăm faptul că întrebările transmise anterior prin intermediul formularului de înregistrare vor
permite echipei de conducere să ofere răspunsuri mai detaliate.
Videoconferința se va desfăşura prin intermediul aplicației Zoom. Participanții înscrişi vor primi un email de confirmare care va include toate detaliile
necesare participării. Videoconferința poate fi accesată atât de pe desktop cât şi din aplicația mobilă Zoom, disponibilă pentru sistemele de operare
Android şi iOS.
Pentru alte detalii legate de participarea la teleconferință vă rugăm să ne contactați la adresa de email investors@one.ro

Victor Căpitanu
Director

One North Gate
Blvd. Pipera nr. 2, clădirea Ng2, etaj 4,
Voluntari, Romania, 077190
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