
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. 
 

str. Ziduri Moşi, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poştal 021203, sector 2, Bucureşti, Tel: +4021.252.10.77 
Registrul Comerţului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris şi vărsat: 77.363.547 lei 

 

Catre:   
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul instrumentelor si 
investitiilor financiare 
Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14 

 

 
RAPORT CURENT 

 
Data raportului: 26.02.2018 
Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. 
Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. 
Bucuresti 
Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008 
Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei 
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO – Sistem Alternativ de 
Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI 
 
Eveniment important de raportat: Semnarea unui act aditional la un contract a carui valoare 
depaseste 10% din cifra de afaceri neta a Societatii 

Societatea aduce la cunostinta actionarilor interesati faptul in data de 23.02.2018 s-a incheiat intre 
Societate, in calitate de prestator si Veranda Obor S.A., in calitate de beneficiar. un act aditional la 
contractul de prestari servicii pentru administrare imobil din data de 31.01.2017 in temeiul caruia 
Societatea furnizeaza catre Veranda Obor S.A. servicii de urmarire si verificare a administrarii centrului 
comercial Veranda Mall. 

Dupa executarea primului an de contract (si dupa intocmirea situatiilor financiare provizorii neauditate 
afente anului 2017), s-a constatat incadrarea acestui contract in categoria contractelor a caror valoare 
depasesc 10% din cifra de afaceri neta a Societatii in anul 2017. Prin actul aditional incheiat in data de 
23.02.2018,  s-a diminuat cu 66,67% numarul serviciilor ce vor fi prestate in temeiul contractului, fapt ce a 
condus la reducerea valorii onorariul primit cu 50%, realizandu-se astfel o eficientizare a activitatii 
prestata de Societate in temeiul contractului respectiv. 

La momentul acestui act aditional nu este posibila estimarea valorii contractului in cursul anului 2018, 
intrucat aceasta valoare este determinate in functie de valoarea activitatii Veranda Obor S.A. 

Nu sunt constituite garantii in temeiul contractului. Penalitatile prevazute pentru plata cu intarziere a 
pretului contractuluui sunt de 0,05% pe zi de intarziere Termenele si modalitatile de plata stabilite sunt 
urmatoarele: semestrial, in baza facturii emisa de Societate in primele 30 de zile de la incheiere 
semestrului. 
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