MEMORANDUM

Întocmit în vederea admiterii la tranzactionare

Obligațiuni
Qualis Properties S.A.
Cupon: 9% /an
Maturitate: 3 ani
Valoarea maxima a emisiunii de obligațiuni: 2.093.700 EUR
16 martie 2021

Emitent:
QUALIS PROPERTIES S.A.

Consultant autorizat:
SSIF BRK Financial Group S.A.

Potențialii investitori în societatile admise la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de
Tranzacționare al BVB trebuie să fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul că sistemul
multilateral de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta să se ataseze un risc
investițional mai ridicat decât pentru societatile admise la tranzactionare pe o piața reglementată.

Această pagină a fost lăsată liberă în mod intenționat
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NOTA CATRE INVESTITORI
Informațiile conținute în acest Memorandum au fost furnizate de către Emitent. Emitentul
declară că a depus toate diligențele necesare pentru a se asigura că toate informațiile conținute de
prezentul Memorandum să fie reale, exacte și să nu inducă în eroare în ceea ce privește aspectele
semnificative. Memorandumul respectiv anexele acestuia și situațiile financiare au fost întocmite
în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
După verificarea acestui Memorandum, Emitentul își asumă răspunderea pentru
conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în
memorandum.
Consultantul Autorizat (CA) a întreprins toate demersurile necesare în cadrul
procedurilor de due diligence pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și
informațiile puse la dispoziție de emitent, informațiile cuprinse în Memorandum sunt conforme
cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul
memorandumului.
CA nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele și evoluția viitoare a
Emitentului. Nimic din conținutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o
recomandare de a investi sau o opinie a CA asupra situației Emitentului și nicio consiliere
juridică sau fiscală. Fiecare potențial investitor trebuie să facă o evaluare independentă prin
propriile mijloace, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Memorandum.
Emitentul și CA recomandă potențialilor investitori consultarea propriilor consilieri în ceea ce
privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.
Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către CA să ofere alte
informații sau să facă alte declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum.
Difuzarea unor astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest
Memorandum trebuie considerate ca fiind făcute fără autorizarea Emitentului sau a
Intermediarului, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. Informaţiile care se regăsesc
pe pagina de internet a Emitentului, pe orice pagină de internet la care se face referire în acest
Memorandum sau pe orice pagină de internet la care se face trimitere directă sau indirectă de pe
pagina de internet a Emitentului nu sunt încorporate prin referinţă la acestea în prezentul
Memorandum și orice decizie de a subscrie sau de a cumpăra Obligaţiunile nu ar trebui să se
bazeze pe aceste informaţii.
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1. Persoane responsabile
Nume emitent
Domeniul de activitate
Cod CAEN
•
Cod Unic de Înregistrare
Număr de înregistrare la Registrul
Comerțului
Adresa Emitentului
Țara în care este înregistrat emitentul
Telefon
E-mail
Adresa website
Numele persoanelor de legătură cu
BVB
Simbolul de tranzactionare
Codul ISIN

QUALIS PROPERTIES S.A.
Dezvoltare imobiliara
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
RO 37056671

Cod LEI

787200Z6AQRGI9PC3V11

COD FISN

QUALIS/9 BD 20240121 UNSEC

J08/271/2017
BRASOV str. Transilvaniei nr. 21 jud. BRASOV
România
0735.330.000
contact@qualis.ro
www.qualis.ro
Dragos Tigau - Director General
Ene OanaVioleta - Director Economic
QUAL24E
ROGTMLWT0Y67

Informațiile folosite în acest Memorandum de prezentare („Memorandumul”),
referitoare la emitent și activitatea acestuia, au fost furnizate de către Qualis Properties S.A.,
societate cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, str. Transilvaniei nr. 21 tel.
0735.330.000, („Emitentul”) persoanele responsabile din partea emitentului fiind domnul
Catalin Mandru (CEO), domnul Dragos Tigau - Director General și doamna Ene Oana Violeta
(Director Economic).
Verificând conținutul acestui document, persoanele responsabile din partea emitentului,
menționate mai sus, ca reprezentante ale Qualis Properties S.A., declară că, după luarea tuturor
măsurilor responsabile în acest sens, informațiile cuprinse în acest document sunt, după
cunoștințele lor, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze
semnificativ conținutul documentului. Persoanele responsabile din partea Emitentului declară,
de asemenea, că Memorandumul prezintă o descriere riguroasă a factorilor de risc legați de
participarea la tranzacționare a instrumentelor oferite.
Emitentul este așadar responsabil pentru toate informațiile cuprinse în Memorandumul de
informare.
S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. („IV” CA) nu își asumă nicio răspundere pentru
conținutul acestui Memorandum sau pentru alte declarații făcute sau pretins a fi făcute prin
acesta sau în numele acestora în legătură cu Emitentul, cu obligațiunile sau cu oferta conținută de
prezentul Memorandum. CA, în mod corespunzător, declină, în măsura maximă permisă de legea
Page 5 of 28

aplicabilă, orice răspundere, indiferent dacă este delictuală sau contractuală sau de orice altă
natură (cu excepția celor menționate mai sus) pe care ar putea-o avea în legătură cu acest
Memorandum sau cu o astfel de declarație.
Totuși, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în calitate de CA, a întreprins toate
demersurile necesare în cadrul procedurilor de due diligence pentru a se asigura că, în
conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse
în Memorandum sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze
semnificativ conținutul Memorandumului.

2. Scurt istoric al Emitentului
Societatea Qualis Properties S.A. a fost înregistrată la 16.02.2017 în municipiul Brașov si
este un dezvoltator imobiliar, care furnizează servicii de construcții, de vânzare, marketing,
managementul și administrarea proprietăților imobiliare.
Societatea își desfășoară activitatea în 2 birouri, iar la sfarsitul unii februarie 2020 avea
un număr de 20 de angajați. Informatii legate de efectivul de personal vor fi prezentate la
capitolul 8 din prezentul Memorandum..
Qualis Properties S.A a fost inregistrata in data de 04.08.2021 la Oficiul Registrului
Comertului Brasov si functioneaza ca o entitate juridică constituită conform legilor din România.
QUALIS este marcă înregistrată a QUALIS PROPERTIES S.A. și este numele prin care
proiectele rezidențiale dezvoltate sunt cunoscute in piata dezvoltatorilor imobiliari.
În prezent societatea Qualis Properties are două proiecte rezidențiale în derulare în
Brașov.

3. Descrierea activitatii:
Societatea Qualis Properties dezvolta proiecte rezidentiale incepand cu anul 2017, in zone cu
o buna dinamica a dezvoltarii in municipiul Brasov, iar proiectele rezidentiale s-au realizat
etapizat astfel:
Qualis I
Primul proiect rezidențial Qualis, situat în cartierul Tractorul, a fost demarat în 2017 și
cuprinde 170 de unități locative. Acestea au fost date în folosință în perioada 2018 – 2020.
QUALIS PROPERTIES a luat decizia să extindă ansamblul rezidențial din strada Ioan Popasu
nr. 46-50 cu alte 276 de apartamente și 1.000 mp de spații comerciale în următorii doi ani.
Suprafața totală de teren alocată dezvoltării este de 2.7 ha. iar proiectul va fi finalizat integral
până în 2023.
Valoarea de piață a întregului proiect este estimata la 30 milioane de euro.
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Qualis II
Complexul Qualis II, cu acces din strada 13 Decembrie, cartier Tractorul, este dezvoltat
pe o suprafață de teren de 1,1 hectare. Ansamblul Qualis II beneficiază de un concept arhitectural
modern, iar proiectul însumează 298 de unități locative situate în cinci clădiri, cu regim de
înălțime de 9 etaje și 1.500 mp de spații comerciale. 60% dintre locurile de parcare sunt
acoperite, iar cele deschise sunt situate la câtiva metri de cele cinci imobile.
Valoarea de piață a proiectului este estimata de catre societate la aproximativ 24 milioane
de euro.
Ansamblul Qualis II este într-un stadiu avansat, atât de vânzare cât și de construcție.
Toate cele 5 blocuri sunt vândute integral. Lucrările la cele 5 clădiri sunt avansate, primul bloc a
fost livrat la finalul anului 2020, iar următoarele patru treptat, până la finalul anului 2022.
Apartamentele se predau la cheie, complet finisate, cu băi mobilate și iluminate
ambiental.

4. Informații referitoare la structura acționariatului
Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat de către acționari este în valoare
de 90.000 RON. Acesta este împărțit în 90.000 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1
leu fiecare.
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Acționari
Mândru Cătălin Dumitru
Kron Build S.R.L.

Număr acțiuni
deținute
85.500
4.500

Parte din capitalul
social deținută
95 %
5%

5. Conducerea societatii
Echipa managerială a Qualis Properties este compusă din cinci persoane, astfel:
• Mândru Cătălin Dumitru - CEO in cadrul societatii, are studii superioare in
domeniul constructiilor;
Domnul Cătălin Mândru are experienta ca antreprenor în domeniile Horeca,
Construcții și Imobiliare, începând din 2010. Domnul Mândru Cătălin Dumitru
detine un procent de 95% din actiunile Qualis Properties S.A. si 100% din
partile sociale ale Kron Build S.R.L.
• Dragoș Țigău –Director General
Experiență de 15 ani, dintre care 11 ani în poziție de top management în servicii
financiare și 4 ani în industria telecomunicațiilor;
• Violeta Ene –Director Economic
Experiență de 5 ani, pozitii de management in domeniul constructiilor si domeniul
imobiliar;
• Liliana Țene –Director Marketing
Experiență de 15 ani, în Marketing & PR, poziții de management, în Construcții și
Imobiliare, software și media;
• Adrian Andronic-Director Tehnic
Studii superioare în domeniul construcțiilor și experienta in domeniul Horeca și
construcții imobiliare, începând din 2010.

6. Detalii cu privire la angajati
In cadrul societatii isi desfasoara activitatea un numar mediu de 20 de angajati.
Conducerea societatii pune accent pe factorii determinanți ai calității respectiv pe recrutarea de
profesioniști cu experiența și competențe adecvate, pasiune pentru a oferi cea mai înaltă calitate
în construcții și dezvoltare imobiliară.
Aceasta presupune recrutarea, dezvoltarea, promovarea și menținerea profesioniștilor în
societate. Comportamentele care sunt legate de valorile QUALIS, sunt concepute pentru a
exprima clar ceea ce este necesar pentru succes - atât individual, cât și colectiv. Unul dintre
comportamentele generale QUALIS este „Livrarea calității”.
La data de 28.02.2021 distributia angajatilor din cadrul societatii este urmatoarea:
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Functie

Nr. angajati

Director General
Director Economic
Director Tehnic
Asistent Manager
Marketing Manager
Inspector Resurse umane
Consilier juridic
Coordonator SSM
Sef santier
Inginer constructii instalatii
Agent control acces
Functionar administrativ
Masinist terasamente
Stivuitorist
Total

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
20
Sursa: Evidente Emitent

7. Cota de piata si principalii competitori
Piața rezidențială în zona metropolitană Brașov
Sectorul rezidenţial reprezintă unul dintre principalele motoare ale economiei regionale,
livrările din interiorul oraşului şi principalele localităţi limitrofe stabilizându-se la un nivel de
aproximativ 3.500 de noi locuinţe anual.
Aproximativ 3.250 de locuinţe au fost predate în 2020 în municipiul Braşov şi în
împrejurimi.
Livrările de locuinţe în municipiul Braşov şi împrejurimi au fost în uşoară scădere, dar
gradul general de absorbţie s-a menţinut ridicat, la peste 85% până la predarea proiectelor.
Aproximativ 80% din unităţile rezidenţiale predate în acest an sunt amplasate în municipiul
Braşov, iar cele mai dezvoltate suburbii sunt Ghimbav, Tărlungheni şi Sânpetru. Piaţa
rezidenţială din municipiul Braşov a crescut uşor în acest an, după ce anul trecut a atins niveluri
record, atât la nivelul preţurilor, cât şi al numărului de tranzacţii.
Competitori și cota de piață
Anual în municipiul Brașov se predau aproximativ 1.520 de apartamente noi, pe
segmentul de piață mediu-high. Principalii competitori pe acest segment sunt Urban Invest,
Kasper Development, Maurer Imobiliare și Cosmopolit Development.
Dezvoltatorul Urban Invest construiește ansamblul Urban Plaza în zona Astra, un
complex cu 2.000 de apartamente dezvoltate în mai multe etape și o medie a 210 de unități
livrate anual. Ansamblul rezidențial Coresi Avantgarden este construit de Kasper Development
în Tractorul, un proiect cu peste 4.000 de unități în total și aproximativ 400 de apartamente noi
livrate anual. Maurer Imobiliare construiește Maurer Villas în Tractorul și Avantgarden 3 în
Bartolomeu, predând anual în medie 360 de unități. Cosmopolit Development construiește în
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paralel mai multe proiecte de mici dimensiuni, în Răcădău dar și în centrul Brașovului. Alte 280
de unități noi sunt predate anual de mici dezvoltatori, proiectele fiind situate în cartierele
Tractorul, Noua, Răcădău și centrul vechi.
Qualis Properties deține o pondere de 10% din segmentul rezidențial mediu-high, având o
medie a apartamentelor finalizate și livrate anul de 150 unități locative.

8. Detalierea structurii cifrei de afaceri
În perioada 2017-2020 Qualis Properties S.A. a inregistrat o crestere accelerata a cifrei
de afaceri plecand de la o valoare de 231.679 lei in anul 2017 si ajung la 20.390.045 lei pana la
luna 31 decembrie 2020.
Evolutia cifrei de afaceri este prezentata in tabelul de mai jos.
Anul
Cifra Afaceri (lei)

2017

2018

231.679

6.012.143

2019

2020

14.798.060 20.390.045

Sursa: Situații financiare Qaulis Properties S.A.

Intreaga cifra de afaceri a fost realizata de vanzarea de unitati locative si de spatii
comerciale din incinta proiectelor rezidentiale.
Un procent de aproximatix 70% din vanzarile de apartamente pe care le inregistreaza
societatea Qualis Properties S.A. se realizeaza cu clienti care opteaza pentru achizitionarea din
surse proprii, in transe esalonate pe etape de realizare a proiectului, restul de 30% din
apartamentele vandute sunt achizitionate de catre clienti care opteaza pentru finantari prin
intermediul creditelor bancare ipotecare sau prin programul prima casa.

9. Clienti principali si contracte semnificative
Majoritatea clientilor pe care Qualis Properties ii are sunt persoane fizice care doresc sa
achizitioneze locuinte fie in scopul de a locui, fie in scopul de a investi in proprietati rezidentiale.
Structura de clienti este omogena astfel neexistand clienti care sa cumpere un numar ridicat,
semnificativ de unitati locative.

10.Principalii indicatori operationali
Qualis Properties a vandut un procent de 100% din apartamentele dezvoltate, respectiv un
numar de 300 de apartamente din totalul de 300 de apartamente situate in cele 5 blocuri.
Gradul de vanzare pentru spatiile comerciale scoase spre vanzare la data de 16.03.2021 este de
66% respectiv un numar de 12 spatii comerciale din totalul de 18 spatii comerciale disponibile
pentru vanzare.
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11.Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile si gradul de
indatorare al societatii
RON
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Active imobilizate total
Stocuri
Creanțe
Casa și conturi la bănci
Active circulante total
Cheltuieli în avans

Total active
Datorii curente
Datorii pe termen lung
Datorii totale
Capitaluri proprii
Capitaluri total

2017
1.565
1.572.549
0
1.574.114
1.939.776
4.305.444
397.368
6.642.588
0
8.216.702
8.919.693
0
8.919.693
(-702.991)
(-702.991)

2018
0
4.214.834
0
4.214.834
8.102.079
857.484
2.004.519
10.964.082
0
15.178.916
12.671.413
0
12.671.413
2.507.504
2.507.504

2019
0
18.484.256
0
18.484.256
15.755.417
1.643.864
1.143.803
18.543.084
0
37.027.340
31.018.164
0
31.018.164
6.009.176
6.009.176

2020
704
34.701.549
0
34.702.253
33.960.530
2.649.794
957.823
37.568.147
0
72.270.400
62.792.571
470.020
63.262.591
9.007.809
9.007.809

Sursa: Situații financiare Qualis Properties S.A.

În ceea ce privește valoarea activelor totale ale societății, aceasta s-a ridicat la 72.270.400
lei la finalul lunii decembrie 2020, cea mai mare parte a acesteia fiind reprezentată de activele
circulante reprezentand blocurile in curs de executie. Comparativ cu anul 2019, activele totale au
crescut in anul 2020 cu 95%.
În ceea ce privește datoriile totale ale societății la finalul anului 2020, acestea au crescut
cu 103 % comparativ cu finalul anului 2019.
Gradul de indatorare al societatii pentru sfarsitul anului 2019 a fost de 83,8% iar la finalul
anului 2020 gradul de indatorare este de 87,54% in crestere cu 3,74% fata de finalul anului 2019.
Structura datoriilor totale: 31.12.2020
RON
Datorii Totale (lei)
Leasing utilaj Manitou

63.262.591
470.020

Datorii curente furnizori

1.682.770

Avansuri de la clienti

48.407.061

Datorii furnizori de imobilizari pentru achizitie de terenuri

4.188.384

Valoare imprumuturi Kron Build SRL

8.427.338

Cheltuieli cu personalul, contributii, taxe

87.018

Termenul de restituire a imprumutului asociat in valoare de 8.427.338 lei a fost prelungit
pana la data de 01.04.2024 de catre societatea Kron Build SRL, societate din grup care a acordat
imprumutul catre Qualis Properties S.A.. Rambursarea inainte de termen putand fi facuta doar cu
conditia ca obligatiile de plata catre detinatorii de obligatiuni sa fie achitate intergal.
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12.Creditele și împrumuturile societății
La data de 28.02.2021, societatea Qualis Properties S.A. are contractate următoarele
împrumuturi:
Lista imprumuturilor Qualis Properties S.A. la data de 31 decembrie 2020
Creditorul

Tipul Creditului

Leasing Manitou

Leasing
Obligatiuni in euro emise in
ianuarie 2021

Obligatiuni

Valoare

Durata
contractului
(ani)

Moneda

Perioada contractului

Sold Efectiv

795 065

RON

03.08.2020-03.08.2024

4 ani

449.990

2.093.700

EURO

21.01.2021-21.01.2024

3 aniI

2.093.700

Sursa: Situații financiare Qualis Properties S.A.

13.Declarație referitoare la politica și practica privind prognozele
Emitentul va furniza informații privind posibilitatea de realizare a prognozelor financiare
în fiecare raport periodic.
Emitentul va publica un raport curent cu ajustări la prognozele financiare pentru fiecare
an pentru care s-au făcut prognoze dacă cel puțin unul din elementele prognozate diferă cu cel
puțin 20% față de elementul inclus în prognoză.

14.Declarație referitoare la politica și practica privind dividendele
În vederea asigurării respectării obligațiilor asumate față de deținătorii de obligațiuni,
actionarii societatii Qualis Properties S.A. se obligă la a nu distribui dividende către acționarii
societatii, atât timp cât există obligațiuni care nu au fost răscumpărate.

15.Planul de dezvoltare al afacerii
Viziunea societatii Qualis Properties este aceea de a pune Brașovul pe harta dezvoltărilor
imobiliare moderne impunând un etalon și un standard nou de calitate dezvoltărilor rezidențiale,
indiferent de segmentul de activitate și target. Proiecte gândite pentru o viață mai bună, atât pe
segmentul mass market, cât și pe segmentul rezidențial premium.
În această direcție societatea este in curs de achizitie(faza de antecontract – avans 75%
achitat) a unui teren in suprafata de aproximativ 30.000 mp in zona centrala din Brasov, în zona
Centrul Civic, în vederea dezvoltării unui ansamblu de locuințe destinat clientilor cu venituri
peste medie. Valoarea de piață a proiectului este estimată la peste 60 de milioane de euro.
Strategia actionarilor este aceea de a extinde sfera de activitate și pe zona de case individuale, în
zona metropolitană a Brașovului, acoperind nevoia rezidentilor pentru locuinte mai mari, cu
curte proprie si facilitati moderne, nevoie resimtita in special in perioada pe care o traversam.
De asemenea, societatea tinteste si sectorul industrial, in acest sens achizitionand in iulie
2020 un teren de 39.150 mp in intravilanul Municipiului Brasov, zona cartierului Triaj.
Intentioneaza sa dezvolte, in etape, in functie de cerere, pe acest teren un stoc de aproximativ
20.000 mp hale cu destinatie de inchiriere. Municipiul Brasov este subdezvoltat pe acest
segment, stocul de hale noi disponibil la inchiriat in prezent fiind practic zero. Dovada este si
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intentia unor jucatori mari de a incepe sa dezvolte proiecte industriale in zona (VGP demareaza
un proiect de peste 100.000 mp hale industriale productie si depozitare).
Pe termen mediu societatea Qualis Properties are în vedere atât ridicarea standardului de
calitate pentru toate proiectele dezvoltate, pe fiecare segment de activitate în parte, cât și
identificarea de noi nișe și oportunități de business în zona imobiliară. Pe termen lung, activitatea
comapniei va fi extinsă și în alte orașe, pe măsură ce sunt identificate terenuri adecvate sau
parteneriate strategice în vederea dezvoltării unor proiecte de mare amploare.

16.Factori de risc
Riscul de preț:
Riscul de preț este dat de riscul ca prețul de piață al unitatilor locative vândute de
societate să fluctueze atât de mult încât să facă neprofitabile contractele existente. Riscul de preț
are două componente: riscul fluctuației prețului aferent elementelor de cost fix, respectiv riscul
fluctuației de preț aferent costurilor variabile ale societății. Riscul de preț al societății are ca sursă
prețul apartamentelor precum si pretul anumitor materiale si servicii utilizate in activitatea de
constructie precum si pretul energiei si a consumabilelor utilizate in activitatea curenta .
Riscul de curs valutar:
În mod direct legat de riscul de preț este și riscul legat de cursul valutar respectiv de
fluctuația acestuia. Majoritatea furnizorilor societății sunt din Romania. Riscul de curs valutar
este mitigat prin faptul ca tranzactiile imobiliare sunt incheiate avand ca reper cursul valutar
valabil pentru moneda euro.
Riscul de lichiditate:
Riscul de lichiditate este asociat deținerii de active imobilizate respectiv financiare.
Riscul de lichiditate este diminuat, insa cu toate acestea vanzarile de apartamente se fac
in baza unui precontract de vanzare cumparare iar o evolutie nefavorabila a pietei imobiliare ar
putea bloca unele tranzactii de vanzare ale Qualis Properties si ar genera un blocaj din punct de
vedere al lichiditatii.
Riscuri operationale:
Risc de incapacitate temporara de lucru a salariatilor societatii sau a furnizorilor cu care
acesta lucreaza datorat efectelor Pandemiei Covid 19.
Desi emitentul a implementat masuri de siguranta pentru limitarea riscurilor de
raspandire a virusului Covid 19 in randul salariatilor, exista totusi riscul ca o parte din angajati
sa fie in incapacitate temporara de munca. Acest fapt poate ingreuna activitatea operationala si
implicit intarzieri in respectarea termenelor de realizare a proiectelor.
Riscuri legate de litigii sau obtinerea de autorizatii si aprobari:
La data intocmirii prezentului Memorandum, Qualis nu este implicat in litigii in curs de
solutionare. Proiectele imobiliare ale emitentului care sunt in faza de autorizare pot inregistra
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intarzieri datorate litigiilor cu diversi terti sau intarzieri in obtinerea autorizatiilor din partea
autoritatilor care sunt necesare inceperii sau finalizarii lucrarilor de constructie.
Aceste intarzieri pot duce la ingreunarea procesului de incasare a sumelor aferente
contractelor de vanzare cumparare si uneori la scaderea increderii clientilor in societate.
Riscuri privind insolvența Emitentului
În ipoteza în care Emitentul va fi supus procedurilor de insolvență, deținătorii de
obligațiuni vor avea poziția unui creditor chirografar în cadrul procedurii, ceea ce le va asigura
un rang de prioritate la plată superior numai acționarilor Emitentului și creditorilor care au
creanțe subordonate față de Emitent. Deși o parte dintre creanțele împotriva Emitentului au fost
subordonate contractual emisiunii de obligațiuni, tratamentul acestei subordonări în cazul
insolvenței Emitentului poate comporta anumite riscuri generate de încadrarea tuturor
creditorilor respectivi în aceeași clasă de creditori (chirografari) având un tratament nediferențiat
din partea organelor care aplică procedura insolvenței.
În cazul deschiderii procedurii insolvenței față de Emitent, plata oricăror creanțe deținute
împotriva Emitentului (inclusiv creanța de plată a cuponului sau de răscumpărare a
Obligațiunilor) va fi suspendată automat. Orice plăți față de creditori (inclusiv față de deținătorii
de Obligațiuni) se vor efectua doar conform instrucțiunilor administratorului/lichidatorului
judiciar. Conform statisticilor generale, durata medie a unei proceduri de insolvență în România
este de 3,3 ani, iar procentul de recuperare este de 35,8% (conform statisticii realizate de către
Banca Mondială în mai 2018, disponibilă la adresa
http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency).

17.Informatii cu privire la valorile mobiliare ce urmeaza a fi admise la
tranzactionare si destinatia fondurilor atrase; Informatii cu privire la
oferte de valori mobiliare derulate in perioada de 12 luni anterioara
listarii
17.1 Informatii cu privire la valorile mobiliare ce urmeaza a fi a admise la
tranzactionare
Actionarii Qualis Properties S.A. au aprobat prin Hotararea nr. 1 din 08.10.2020, realizarea unei
emisiuni de obligatiuni corporative cu o maturitate de 3 ani. Directorul General al societatii
Qualis Properties S.A. a stabilit prin decizia nr.1 din 08.10.2020 ca BRK Financial Group S.A. sa
realizeze in perioada 07.01.2021-21.01.2021 Plasamentul Privat privind emisiunea de obligațiuni
corporative. Data emisiunii este 21.01.2021. In cadrul plasamentului privat s-au subscris un
numar de 20.937 obligatiuni in valoare de 2.093.700 euro. Prin decizia nr. 2 din 22.01.2021,
Directorul General al societatii a aprobat realizarea demersurilor necesare admiterii la
tranzactionare a obligatiunilor subscrise in cadrul plasamentului privat.
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In cadrul palsamentului privat au subscris un numar de 51 de obligatari din care un numar
de 49 de persoane fizice si un numar de 2 persoane juridice.
Caracteristicile obligațiunilor sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Număr obligațiuni care vor fi supuse listarii: 20.937 obligațiuni
Tipul obligațiunilor: obligațiuni negarantate, neconvertibile, dematerializate
Valoarea totală a emisiunii de obligațiuni: 2.093.700 EUR
Valoarea nominală a unei obligațiuni: 100 EUR
Maturitate: 3 ani
Plata cuponului: trimestrial (21.04.2021, 21.07.2021, 21.10.2021, 21.01.2022,
21.04.2022, 21.07.2022, 21.10.2022, 21.01.2023, 21.04.2023, 21.07.2023,
21.10.2023, 21.01.2024).
Daca una din datele de plata a cuponului va fi intr-o zi nelucratoare atunci data de
plata a cuponului va fi considerata urmatoarea zi lucratoare.
Datele de referință sunt următoarele: 14.04.2021, 14.07.2021, 14.10.2021,
14.01.2022, 14.04.2022, 14.07.2022, 14.10.2022, 12.01.2023, 14.04.2023,
14.07.2023, 13.10.2023, 12.01.2024).
Daca una din datele de referinta va fi intr-o zi nelucratoare atunci va fi considerata
data de referinta urmatoarea zi lucratoare.
Cupon: 9% pe an, brut.
Plata principalului: la maturitate 21.01.2024

Obligațiunile subscrise prin intermediul plasamentului sunt destinate tranzactionarii in
cadrul sistemului multilateral de tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti, sectorul
titluri de credit.
Obligațiunile ofertei sunt purtătoare de dobândă începând cu Data de emisiune (data inchiderii
plasamentului privat). Pentru numărul de zile al perioadei de calcul al dobânzii (cuponul) se
utilizează convenția "30/360 Bond Basis", respectiv orice lună calendarisică se tratează a avea
30 de zile și orice an calendaristic se tratează a avea 360 zile. În cazul plăților trimestriale ale
cuponului, vor rezulta sume de plată egale pentru fiecare perioadă.
𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑ă =

[360×(𝐴𝑛2−𝐴𝑛1)]+[30×(𝐿𝑢𝑛𝑎2−𝐿𝑢𝑛𝑎1)]+(𝑍𝑖𝑢𝑎2−𝑍𝑖𝑢𝑎1)
360

unde:
An1 – reprezintă anul, exprimat ca și număr, în care cade prima zi de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data ex-cupon)
An2 – reprezintă anul, exprimat ca și număr, în care cade prima zi imediat următoare ultimelei zile de calcul a perioadei
purtătoare de dobândă (data cupon curent)
Luna1 – reprezintă luna, exprimată ca și număr, în care cade prima zi de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data excupon)
Luna2 – reprezintă luna, exprimată ca și număr, în care cade prima zi imediat următoare ultimelei zile de calcul a perioadei
purtătoare de dobândă (data cupon curent)
Ziua1 – reprezintă ziua, exprimată ca și număr, în care cade prima zi de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data excupon)
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Ziua2 – reprezintă ziua, exprimată ca și număr, în care cade prima zi imediat următoare ultimelei zile de calcul a perioadei
purtătoare de dobândă (data cupon curent)

Toate plățile în ceea ce privește obligațiunile emise, principal și dobânzi, vor fi efectuate la data
de plată a dobânzii ("Data cupon curent"), prin intermediul Depozitarului Central sau a
Agentului de Plată desemnat de către Emitent, după caz, către deținătorii de obligațiuni
înregistrați la datele de referință ("Data referință") aplicabile. Data de plată a dobânzii va fi
ulterioară datei de referință cu 3 zile lucrătoare. Detalii cu privire la aceste plăți se regăsesc în
tabelul următor:

Nr
.
Cr
t.

Rata
cupon %

Data cupon
precedent

Data
referinta

Data
cupon
curent

Data excupon

1

9.00%

21.01.2021

14.04.2021

21.04.2021

16.04.2021

360

2

9.00%

21-apr.-21

14.07.2021

21.07.2021

15.07.2021

360

3

9.00%

21-iul.-21

14.10.2021

21.10.2021

15.10.2021

360

4

9.00%

21-oct.-21

14.01.2022

21.01.2022

17.01.2022

360

5

9.00%

21-ian.-22

14.04.2022

21.04.2022

15.04.2022

360

6

9.00%

21-apr.-22

14.07.2022

21.07.2022

15.07.2022

360

7

9.00%

21-iul.-22

14.10.2022

21.10.2022

17.10.2022

360

8

9.00%

21-oct.-22

12.01.2023

21.01.2023

13.01.2023

360

9

9.00%

21-ian.-23

14.04.2023

21.04.2023

17.04.2023

360

10

9.00%

21-apr.-23

14.07.2023

21.07.2023

17.07.2023

360

11

9.00%

21-iul.-23

13.10.2023

21.10.2023

16.10.2023

360

12

9.00%

21-oct.-23

12.01.2024

21.01.2024

15.01.2024

Principal
(EUR)

100

Nr. zile din an
corespunzator
conventiei de
calcul utilizata

360

Agentul de calcul al dobânzii este SSIF BRK Financial Group SA

În situația în care datele de plată/referință/ex-cupon enumerate mai sus vor cădea într-o zi
nelucrătoare (orice zi în care atât piata romanească interbancară, cât și sistemele de
tranzacționare ale BVB și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt
deschise pentru desfășurarea activității), plata cuponului, sau a cuponului și a principalului, se
va efectua în ziua lucrătoare imediat următoare respectivei date de plată.
Ultima dată de plată va coincide cu Data de Răscumpărare a obligațiunilor, atunci când
Principalul va fi achitat la valoarea nominală, alături de valoarea ultimului cupon atașat
emisiunii de obligațiuni.
Agentul de plată desemnat de Emitent pentru această emisiune de obligațiuni se va
stabili la momentul listarii obligatiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei
de Valori Bucuresti. Emitentul își rezervă dreptul de a schimba, în orice moment, Agentul de
Plată, cu condiția ca noul Agent de Plată să aibă sediul social în România. O astfel de
modificare va fi notificată deținătorilor de obligațiuni cu 30 de zile înainte de efectuarea
schimbului Agentului de Plată, prin publicarea acesteia pe website-ul Emitentului și pe websiteul Bursei de Valori București. Pretențiile formulate împotriva Emitentului cu privire la plata
valorii nominale sau a cuponului obligațiunilor, se supun unei perioade de 3 (trei) ani de zile de
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la data scadenței plății. Prescripţia dreptului la acţiune privind plata valorii nominale sau a
cuponului nu atrage şi stingerea dreptului.
Răscumpărarea obligațiunilor și scadența anticipată a emisiunii
a) Obligatiunile emise pot fi rascumparate anticipat, la alegerea Emitentului, in urmatoarele
conditii:
Conform deciziei administratorului unic al Emitentului cu nr. 1 din 08.10.2020, rascumpararea
partialasau totala se va putea realiza de catre Emitent in orice moment dupa data de
21.01.2022, iar detinatorii de obligatiuni vor fi notificati de catre Emitent despre rascumparare
si data de referinta, cu 30 zile calendaristice inainte de data rascumpararii.
In cazul rascumpararii partiale de obligatiuni de catre Emitent, detinatorii de obligatiuni
inregistrati la data de referinta vor participa la rascumparare, iar rascumpararea se va face
pro-rata conform urmatoarelor formule:
Indice de rascumparare = Numar obligatiuni ce urmeaza sa fie rascumparate / Obligatiuni
emise
Obligatiuni ce vor fi rascumparate de la fiecare detinator de obligatiuni = Obligatiuni
detinute * Indice de rascumparare.

Detinatorii de obligatiuni inregsitrati in registrul obligatar, la data de referinta, vor primi in
urma rascumpararii contravaloarea obligatiunilor detinute inmultit cu Indicele de rascumparare
(raportul dintre numarul total al obligatiunilor ce vor fi rascumparate si numarul total de
obligatiuni emise de catre societate). Orice fractii de obligatiuni ce rezulta dintr-o asemenea
alocare pro-rata vor fi rotunjite in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de obligatiuni.
Indicele de rascumparare va fi comunicat in prealabil catre investitori prin intermediul Bursei
de Valori Bucuresti.
Obligatiunile ramase pana la obligatiunile ce urmeaza sa fie rascumparate, ca urmare a
rotunjirii in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de obligatiuni pentru fiecare detinator de
obligatiuni, vor fi alocate cate una per detinere, fara a depasi insa numarul maxim de
obligatiuni ce urmeaa sa fie rascumparate.
Distributia suplimentara va avea loc in ordinea descrescatoare a marimii detinerilor ca urmare
a rotunjirii in jos.
Pretul de rascumparare a unei obligatiuni printr-o astfel de operatiune va fi de 103 EUR, daca
rascumpararea va avea loc in intervalul de maturitate de 13 pana la 24 luni de la data inchiderii
cu succes a ofertei, la care se va adauga dobanda acumulata de la data ultimului cupon platit
pana la data rascumpararii.
Daca emitentul va decide rascumpararea partiala sau totala a obligatiunilor incepand cu a 25a luna de la data emisiunii de obligatiuni acesta va rascumpara obligatiunile la pretul de 101,5
EUR pe obligatiune la care se va adauga dobanda acumulata de la data ultimului cupon platit
pana la data rascumparari.
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In cazul in care Emitentul ia decizia de rascumparare anticipata a emisiunii de obligatiuni,
acesta va publica anuntul pe site-ul BVB. Decizia de rascumparare anticipata va fi comunicata
atat Bursei de Valori Bucuresti, Depozitarului Central, cat si Autoritatii de Supraveghere
Financiara.
b) Emitentul va putea realiza, oricand, dupa momentul listarii obligatiunilor, operațiuni curente
de cumpărare obligațiuni, utilizând Sistemul Multilateral de tranzacționare al BVB pe care
emisiunea de obligațiuni va fi tranzacționată, în funcție de interesele și disponibilitățile
financiare ale Qualis Properties S.A..
Obligațiunile astfel răscumpărate, deținute de către Emitent, încetează a mai fi purtătoare de
dobândă pe durata deținerii de către acesta, și sunt achiziționate de către acesta pentru a fi
anulate, nemaiputând fi re-emise sau re-vândute. Conform art. 171, alin. (4) din Legea nr.
31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, republicată în Monitorul Oficial al României
nr. 1066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare, Societatea emitentă nu poate
participa la deliberările adunării deținătorilor de obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le
posedă.
Emisiunea de obligațiuni a Qualis Properties S.A poate fi declarată scadentă anticipat in
urmatoarea situatie:
•

Ratarea plății integrale sau parțiale a cupoanelor, așa cum sunt ele eșalonate la Cap. 2 al
Memorandumului, începând cu a șasea zi lucrătoare de după Data Plății aferentă cuponului.

17.2 Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioada de
12 luni anterioara listarii
Nu este cazul

18.Destinația surselor financiare atrase prin emisiunea de obligațiuni
Prin emisiunea de obligațiuni corporative, Emitentul are în vedere realizarea unei
investitii prin achizitia unui teren in valoare de 5.350.000 euro, pe care intentioneaza sa realizeze
un proiect premium cu 700 de apartamente si 13.000 m.p. de spatii comerciale.
Terenul are o suprafata de 30.000 mp, este localizat in proximitatea centrului municipiului
Brasov, pe locul platformei industriale IUS. Qualis Properties a achitat, din fonduri proprii, in
vederea achizitiei terenului un avans in suma de 3.015.000 euro, diferenta urmand a fi achitata
pana la data de 31.07.2021.
Proiectul este in faza de obtinere a autorizatiei de constructie, are PUZ aprobat, si prevede
constructia de 9 blocuri din care 3 blocuri cu regim de inaltime P+5 si 6 blocuri cu regim de
inaltime P+7.
Termenul de incepere a lucrarilor este luna august 2021, iar termenul de finalizare a proiectului
este decembrie 2024 (proiectul cuprinde 9 blocuri).
Emitentul estimeaza ca valoarea de piata a proiectului va fi de aprox 70.000.000 euro.
Page 19 of 28

In vecinatatea terenului ce urmeaza sa fie achizitionat de catre Qualis Properties exista proiecte
ce urmeaza a fi dezvoltate de catre mari retaileri, precum Kaufland si Lidl.

19.Auditorul societății
Qualis Properties SA nu are la momentul intocmirii Memornadumului un contract cu un auditor,
insa preconizeaza contractarea unuia pana la data de 10.04.2021 ,precum si solicitarea unui audit
voluntar in decursul anului 2021. Serviciile de contabilitate sunt internalizate, fiind realizate cu
resurse proprii de personal.
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20.Societăți afiliate
Qualis Properties S.A. este societate afiliată cu:
- KRON BUILD SRL, persoană juridică RO 27128533 cu sediul social în Brasov,
Romania. KRON BUILD SRL detine 5% din actiunile QUALIS PROPERTIES SA
- KRON TRANS PREMIER SRL persoană juridică RO 40651989 cu sediul social în
Brasov, Romania. Catalin Mandru detine 95% din actiunile KRON TRANS PREMIER
SRL restul de 5% fiind detinute de KRON BUILD SRL

21.Adunarea Generală a Deținătorilor de Obligațiuni
Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în cadrul adunărilor generale ale deținătorilor de
obligațiuni (fiecare, o „Adunare Generală”) în scopul de a lua decizii cu privire la interesele lor.
Ținerea și atribuțiile Adunării Generale sunt guvernate de dispozițiile Legii nr. 31/1990
privind societățile, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), ale Legii
24/2017 și de Regulamentul 1/2006, astfel cum acestea pot fi modificate sau înlocuite la diferite
intervale de timp. Orice modificare a prevederilor legale ce guvernează modul de desfășurare și
atribuțiile Adunării Generale poate avea ca efect schimbări ale regulilor detaliate mai jos.
a)

Convocarea Adunării Generale

Adunarea Generală poate fi convocată la cererea unuia sau a mai multor deținători de
obligațiuni reprezentând cel puțin o pătrime din valoarea nominală a obligațiunilor emise și care
nu au fost răscumpărate sau anulate sau, după numirea reprezentantului deținătorilor de
obligațiuni (fiecare, un „Reprezentant”), la cererea Reprezentantului.
Convocatorul Adunării Generale va fi (i) publicat în Monitorul Oficial și într-un ziar de
largă circulație din București sau (ii) transmis prin scrisoare recomandată deținătorilor de
obligațiuni relevanți, la adresele din registrul deținătorilor de obligațiuni, precum și, în fiecare
caz, pe website-ul Emitentului, la www.qualis.ro și, după listarea obligațiunilor, pe website-ul
BVB, la www.bvb.ro. Convocatorul Adunării Generale va fi publicat cu cel puțin 30 de zile
înainte de data la care este programată Adunarea Generală. Convocatorul va indica atât data de
referință, locația și data Adunării Generale, cât și ordinea de zi. De asemenea, convocatorul poate
include data și ora celei de a doua Adunări Generale, în cazul în care prima nu poate fi întrunită
în mod valabil.
Unul sau mai mulți deținători de obligațiuni reprezentând, individual sau împreună, cel
puțin 5% din valoarea nominală a obligațiunilor emise și care nu au fost răscumpărate sau
anulate au dreptul de a adăuga puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de 15
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zile de la publicarea convocatorului. Ordinea de zi revizuită trebuie publicată în conformitate cu
prevederile legate de convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării
Generale.
Deținătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatari, alții decât
administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului sau ai consiliului de supraveghere,
cenzorii sau angajații Emitentului, după caz. Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin 48 de
ore înainte de adunare sau în orice alt termen prevăzut în actul constitutiv al Emitentului la
momentul relevant. Omisiunea de a depune aceste procuri în original în termenul menționat va
avea drept consecință pierderea dreptului de vot al deținătorului de obligațiuni în acea Adunare
Generală.
Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis.
b)

Reprezentant/Reprezentanți

Adunarea Generală poate numi un Reprezentant al deținătorilor de obligațiuni și unul sau
mai mulți Reprezentanți supleanți.
Reprezentantul și reprezentantul/reprezentanții supleant/supleanți nu pot fi implicați în
conducerea Emitentului.
Funcția de Reprezentant poate fi conferită oricărei persoane, fizice sau juridice, indiferent
de naționalitatea acesteia.
În caz de incompatibilitate, demisie sau revocare a unui Reprezentant, va fi ales în cadrul
Adunării Generale un reprezentant înlocuitor, cu excepția cazului în care există un Reprezentant
supleant care își va asuma rolul de Reprezentant.
Toate părțile interesate vor avea oricând dreptul de a obține informații privind numele și
adresa Reprezentantului/Reprezentanților la sediul social al Emitentului.

c)

Atribuțiile Reprezentantului/Reprezentanților

Reprezentantul/Reprezentanții va/vor avea dreptul de a reprezenta deținătorii de
obligațiuni în raporturile cu Emitentul și în fața instanțelor de judecată. Reprezentantul/
Reprezentanții mai poate/pot fi însărcinat/însărcinați de către Adunarea Generală, de asemenea,
cu efectuarea acțiunilor de supraveghere și protejarea intereselor comune ale deținătorilor de
obligațiuni.
d)
Atribuțiile Adunării Generale
Adunarea Generală are puterea de a delibera în ceea ce privește stabilirea remunerației
Reprezentantului și a Reprezentanților supleanți, precum și cu privire la demiterea și înlocuirea
acestora și, de asemenea, poate să hotărască cu privire la orice altă chestiune care se referă la
drepturile comune, acțiunile și beneficiile corespunzătoare obligațiunilor în prezent sau în viitor,
inclusiv autorizarea Reprezentantului să acționeze în justiție în calitate de reclamant sau pârât.
Adunarea Generală are următoarele competențe:
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(i)

să îndeplinească toate acțiunile de supraveghere și acțiunile pentru protejarea
intereselor comune ale deținătorilor de obligațiuni sau să autorizeze
Reprezentanții pentru îndeplinirea acestor acțiuni;

(ii)

să creeze un fond care poate fi finanțat din sumele reprezentând dobânda la
care deținătorii de obligațiuni au dreptul, în scopul de a acoperi cheltuielile
legate de protejarea drepturilor lor, precum și să stabilească regulile de
administrare a unui astfel de fond;

(iii) să se opună oricărei modificări aduse actului constitutiv al Emitentului care
pot afecta drepturile deținătorilor de obligațiuni;
(iv) să desemneze Reprezentantul/Reprezentanții și să dea acestora instrucțiuni cu
privire la gestiunea emisiunii, și
(v)

să se pronunțe asupra emisiunii de noi obligațiuni de către Emitent.

Adunările Generale pot adopta hotărâri valabile privind desemnarea Reprezentantului și a
Reprezentanților supleanți și în raport cu punctele (i) și (ii) de mai sus, numai cu o majoritate
care reprezintă cel puțin o treime din valoarea nominală a obligațiunilor emise și care nu au fost
răscumpărate sau anulate. În orice alt caz, Adunarea Generală poate adopta o hotărâre valabilă în
prezența deținătorilor de obligațiuni reprezentând cel puțin două treimi din valoarea nominală a
obligațiunilor emise și care nu au fost răscumpărate sau anulate și cu o majoritate de cel puțin
patru cincimi din valoarea nominală a obligațiunilor emise și care nu au fost răscumpărate sau
anulate aparținând deținătorilor de obligațiuni prezenți în cadrul Adunării Generale.
Dreptul fiecărui deținător de obligațiuni de a participa în cadrul Adunărilor Generale va fi
evidențiat prin înscrierea în registrul deținătorilor de obligațiuni a denumirii deținătorului de
obligațiuni la data de referință menționată în convocatorul Adunării Generale.
Deciziile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toți deținătorii de obligațiuni, inclusiv
pentru cei care nu au participat la vot sau la astfel de adunări. Hotărârile Adunării Generale pot fi
atacate în justiție, în condițiile legii, de deținătorii de obligațiuni care nu au luat parte la
Adunarea Generală sau care au votat împotriva hotărârii și au cerut să se insereze acest aspect în
procesul-verbal al ședinței.
e)

Informarea Deținătorilor de Obligațiuni

La convocarea Adunării Generale, fiecare deținător de obligațiuni sau reprezentant al
acestuia va avea dreptul de a consulta sau de a face o copie a textului hotărârilor care vor fi
propuse și a rapoartelor (dacă este cazul) care vor fi prezentate în cadrul adunării, care vor fi
puse la dispoziție spre a fi consultate în locul menționat în convocator.
f)
Cheltuieli
Cad în sarcina Emitentului toate cheltuielile rezonabile ocazionate de convocarea și
desfășurarea Adunărilor Generale.
g)
Notificarea hotărârilor
Emitentului i se vor aduce la cunoștință hotărârile adoptate în cadrul Adunărilor Generale
în termen de cel mult trei zile de la adoptarea acestora. În consecință, Emitentul va respecta toate
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obligațiile de raportare care îi revin în virtutea legislației aplicabile în legătură cu astfel de
hotărâri.

22.Semnături
Emitent: Qualis Properties S.A.
Catalin Mandru -Director General

Intermediar: SSIF. BRK Financial Group S.A.
Rat Razvan Legian -Director General Adjunct
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Anexe
1. Sinteza contului de profit și pierdere

RON
Cifra de afaceri
Venituri totale
Cheltuieli totale

2020

2017
231.679
2.152.775
2.849.940

2018
6.012.143
16.084.648
12.513.527

2019
14.798.060
31.779.135
27.705.857

20.390.046
38.958.206
35.644.210

0
0

3.571.121
3.210.495

4.073.278
3.501.672

3.313.996
2.908.833

Profitul brut
Profitul net

Sursa: Rezultate financiare Qualis Properties S.A.

2. Sinteza poziției financiare
RON
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Active imobilizate total
Stocuri
Creanțe
Casa și conturi la bănci
Active circulante total
Cheltuieli în avans
Total active
Datorii curente
Datorii pe
termen lung
Datorii totale
Capitaluri proprii
Capitaluri total

2017
1.565
1.572.549
0
1.574.114
1.939.776
4.305.444
397.368
6.642.588
0
8.216.702

2018
0
4.214.834
0
4.214.834
8.102.079
857.484
2.004.519
10.964.082
0
15.178.916

2019
0
18.484.256
0
18.484.256
15.755.417
1.643.864
1.143.803
18.543.084
0
37.027.340

Oct-2019
0
17.639.053
0
17.639.053
12.215.469
2.309.235
3.527.340
18.052.044
202
35,691,299
29.908.102

Dec-2019
0
18.484.256
0
18.484.256
15.755.417
1.643.864
1.143.803
18.543.084
0
37.027.340

Dec 2020
704
34.701.549
0
34.702.253
33.960.530
2.649.794
957.823
37.568.147
0
72.270.400

31.018.164

62.792.571

8.919.693

12.671.413

31.018.164

0

0

0

8.919.693

12.671.413

31.018.164

29.908.102

31.018.164

63.262.591

(-702.991)

2.507.504

6.009.176

5.783.197

6.009.176

9.007.809

(-702.991)

2.507.504

6.009.176

5.783.197

6.009.176

9.007.809

0

0

470.020

Sursa: Rezultate financiare Qualis Properties S.A.

3. Organigrama Qualis Properties S.A.
Administrator

Director general
adjunct

Organigrama
Qualis Properties S.A.
Director general

Director economic

Director tehnic

LEGAL
Consilier juridic

SSM si PSI
Coordonator SSM
Agent control Acces

Administrativ
Asistent Manager
Functionar administrativ ( 5 persoane)

Resurse umane
Inspector Resurse Umane

Operational
Sef Santier
Inginer constructii instalatii
Masinist terasamente
Stivuitorist (2 persoane)

4. Bugetul estimat aferent perioadei 2021-2023

RON
Cifra de afaceri netă
Producția Vândută
Venituri din Vânzarea Mărfurilor
Reduceri Comerciale
Venituri aferente costului Producției
Credit
Debit
Alte Venituri din Exploatare
Venituri din exploatare - TOTAL
Cheltuieli cu Materii Prime
Alte Cheltuieli Materiale
Alte Cheltuieli Externe
Cheltuieli privind mărfurile
Reduceri comerciale primite
Cheltuieli cu personalul
Salarii și indemnizații
Cheltuieli cu asig. și prot.socială
Aj.de valoare priv.imob.corp.și necorp.
Cheltuieli
Venituri
Aj.de valoare priv.activele circulante
Cheltuieli
Venituri
Alte cheltuieli de exploatare

2021 E

2022 E

2023 E

40.250.100
39.042.597
1.140.043
20.125

61.020.800
59.190.176
1.728.353
30.510

83.520.300
81.014.691
2.365.628
41.760

36.225.090

54.918.720

75.168.270

1.432.903
78.085.194

2.172.340
118.380.352

2.973.322
162.029.382

25.357.563
100.625
354.200
60.375
120.750
1.513.403
1.473.153
40.250

38.443.104
152.552
536.983
91.531
183.062
2.294.382
2.233.361
61.020

52.617.789
208.800
734.978
125.280
250.560
3.140.363
3.056.842
83.520

161.000

244.083

334.081

43.470.108

65.902.464

90.201.924
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Cheltuieli privind prestațiile externe
Chelt.cu alte impz., taxe și vărs.asimilate
Alte cheltuieli
Cheltuielile din exploatare - TOTAL

35.822.589
764.751
6.842.517
71.242.677

54.308.512
1.159.395
10.373.536
108.006.816

74.333.067
1.586.885
14.198.451
147.830.931

Profitul sau pierderea din exploatare
Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare

6.842.517

10.373.536

14.198.451

32.200

48.816

66.816

Venituri financiare - TOTAL

32.200

48.816

66.816

Cheltuieli privind dobânzile
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare - TOTAL
Profitul sau pierderea financiară
Profit
Pierdere

8.050
8.050
16.100

12.204
12.204
24.408

16.650
16.650
33.300

12.075

18.306

25.056

Venituri totale

78.085.194

118.380.352

162.029.382

Cheltuieli totale

71.242.677

108.006.816

147.830.931

Profitul sau pierderea brută
Impozit pe profit

6.842.517
697.936

10.373.536
1.058.100

14.198.451
1.448.242

Profitul sau pierderea netă

6.144.581

9.315.436

12.750.209

Sursa: Estimari Qualis Properties S.A.

Rat Razvan Legian
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