
 

 

 

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

 
RAPORT CURENT NR. 29/2021 

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: 05.11.2021 
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 286,015,588.20 
Număr de acțiuni emise: 1.430.077.941 acțiuni ordinare 
Simbol ONE 
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium  

Evenimente importante de raportat: Menținerea unei singure clase de acțiuni 

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania) informează piața că va menține structura 
existentă a capitalului social, cu o singură clasă de acțiuni, care conferă tuturor acționarilor un drept de vot pentru fiecare 
acțiune deținută. 

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 septembrie 2021, prin Hotărârile nr. 31 și 41, 
acționarii Companiei au aprobat introducerea unei noi clase de acțiuni, clasa B, care să confere 5 drepturi de vot per acțiune 
acționarilor fondatori. Acțiunile clasa B au fost aprobate pentru a fi atribuite exclusiv companiilor Vinci VER Holding S.R.L. 
si OA Liviu Holding Invest SRL, deținute integral de cei doi acționari fondatori, respectiv Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu 
în calitatea acestora de asociați unici, în urma conversiei unui număr total de 22,74% din acțiunile ordinare existente, 
deținute de cele două companii, în proporții egale. 

La 1 noiembrie 2021, One United Properties a salutat decizia favorabilă emisă de Tribunalul București privind confirmarea 
valabilității votului acționarilor la Adunarea Generală Anuală din 10 septembrie 2021, de introducere a unei noi clase de 
acțiuni. În data de 4 noiembrie, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu au informat Consiliul de Administrație al Companiei 
că au decis să renunțe la dreptul de a li se atribui acțiunile clasa B. Consiliul de Administrație a luat la cunoștință această 
decizie, iar, în aceeași zi, Compania a comunicat Registrului Comerțului că retrage dosarul de înregistrare a obiectului 
hotărârii judecătorești din data de 01.11.2021 aferentă Deciziei AGEA nr. 60/10.09.2021 precum și publicarea în Monitorul 
Oficial a punctelor 31, 41, 51, 61 și 71 din aceeași hotărâre. Consiliul de Administrație va introduce pe ordinea de zi în 
următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor revocarea punctelor convenite la AGEA din 10 septembrie 2021, 
care sunt legate de crearea unei alte clase de acțiuni. 



 

 

 

În continuare, Compania se va abține de la alte proceduri judiciare în acest sens și își va menține structura existentă a 
claselor de acțiuni. 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Claudio Cisullo 


