
 

 

 

Către: Bursa de Valori București  
            Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 
 

 

 
RAPORT CURENT NR. 41/2021 

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității 

de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii şi 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: 23.12.2021 

Denumirea entității emitente: One United Properties S.A.  

Sediul social: 20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania 

Nr. Reg. Com.: J40/21705/2007 

Cod unic de înregistrare: 22767862 

Capital social: RON 514.828.058,80 

Număr de acțiuni emise: 2.574.140.294 acțiuni ordinare 

Simbol ONE 

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium  

 

Evenimente importante de raportat: Contract cu Raiffeisen Bank International AG pentru servicii de Market Making 

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii și investitorii cu privire 

la semnarea unui contract cu Raiffeisen Bank International AG pentru furnizarea de servicii aferente pieței de capital. 

Conform contractului, Raiffeisen Bank International AG va furniza servicii de market making pentru acțiunile ONE și de 

elaborare de rapoarte de analiză și cercetare dedicate acestora. Mai mult, Raiffeisen Centrobank AG, afiliatul Raiffeisen 

Bank International, va lansa patru produse structurate – două certificate turbo și două warrant-uri având ca activ suport 

acțiunile ONE.  

Pentru serviciile de market making, volumul minim corespunzător cotațiilor ferme de tip bid-ask furnizate de Raiffeisen 

Bank International va fi de 100.000 de acțiuni, diferența maximă între bid și ask fiind de 1,75%. Raiffeisen va furniza servicii 

de market making pe parcursul a cel puțin 70% dintr-o sesiune de tranzacționare. Serviciile de market making vor fi lansate 

în prima săptămână a anului 2022. Raiffeisen Bank International este al doilea market maker pentru One United Properties, 

compania beneficiind deja de aceste servicii furnizate de BRK Financial Group. 

Membru executiv al Consiliului de Administrație, 

Victor Căpitanu 


