
 

 

 

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

 

 
RAPORT CURENT NR. 7/2022 

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: 01.02.2022 

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: Lansare drepturi de opțiune de tip call și certificate turbo long pe acțiunile ONE 

Conducerea One United Properties SA (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la începerea 

tranzacționării la Bursa de Valori București a patru produse structurate emise de Raiffeisen Centrobank AG: două certificate 

turbo long și două drepturi de opțiune de tip call (warrant) care au ca activ suport acțiunile ONE. Investitorii pot găsi mai 

multe detalii despre aceste instrumente pe site-ul Raiffeisen Centrobank, disponibil AICI. 

Drepturile de opțiune de tip call le permit investitorilor să beneficieze de efectul de levier privind creșterea prețului activului 

suport. Pe lângă performanța activului suport, volatilitatea acestuia are o influență substanțială asupra prețului dreptului 

de opțiune. Drepturile de opțiune oferă oportunități de profit peste medie, dar prezintă un risc ridicat de pierdere totală a 

investiției. 

Certificatele Turbo le permit investitorilor să beneficieze de efectul de levier privind performanța activului suport. 

Certificatele Turbo Long oferă investitorilor oportunități de profit peste medie pe piețele aflate în creștere. În cazul în care 

activul suport este la sau sub prețul barierei (prețul knock-out), certificatul Turbo încetează anticipat. Prețul barierei si 

prețul de exercitare sunt ajustate zilnic. 

 

Membru executiv al Consiliului de Administrație, 

Victor Căpitanu 

https://www.rcb.at/en/search/?query=ROJ8YZPDHWW8&tx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D=search&tx_indexedsearch_pi2%5Bsearch%5D%5Bsword%5D=ROJ8YZPDHWW8&tx_news_pi1%5Bsearch%5D%5Bsubject%5D=ROJ8YZPDHWW8&tab=

