
 

 

 

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

 

 
RAPORT CURENT NR. 13/2022 

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: 21.02.2022 

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: Detalii teleconferință rezultate preliminare pentru 2021 

Conducerea One United Properties SA (denumită în continuare „Compania”) informează piața că situațiile financiare 

preliminare consolidate simplificate neauditate ale Companiei pentru 2021, întocmite în conformitate cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară, vor fi publicate pe site-ul Companiei, www.one.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii 

și pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, simbol: ONE, în data de 28 februarie 2022, ora locală 08:00. Conducerea 

va organiza două teleconferințe pentru prezentarea rezultatelor financiare preliminare pentru 2021, una în limba engleză 

și alta în limba română. 

Conferința telefonică în limba engleză, organizată pentru analiști, investitori internaționali individuali și instituționali va 

avea loc în data de 1 martie 2022 la ora 10:00. Conferința telefonică în limba română organizată pentru investitorii locali va 

avea loc pe 1 martie 2022 la ora 11:00. Ambele teleconferințe vor fi moderate de Victor Căpitanu, Membru Executiv al 

Consiliului de Administrație, Cosmin Samoilă, CFO, și Zuzanna Kurek, Manager IR. 

Pentru a participa la teleconferința aferentă rezultatelor preliminare pentru 2021, părțile interesate sunt invitate să se 

înregistreze la: https://www.one.ro/ro/relatii-investitori/, sau să contacteze echipa de IR la investors@one.ro. La 

înregistrare, investitorii sunt rugați să indice la care dintre teleconferințe își doresc să participe (cea în engleză sau în  

română). Teleconferința va fi transmisă pe Zoom. Participanții înregistrați vor primi, prin e-mail, o confirmare cu detaliile 

de autentificare.  

Membru executiv al Consiliului de Administrație, 

Victor Căpitanu 
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