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Desfășurarea unei noi emisiuni de obligațiuni
Regulamentul BVB privind piața AeRO , Legea 24/2017, Regulament

Raport curent în conformitate cu

ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului

05.08.2022

Denumirea entității emitente

ASCENDIA S.A.

Sediul social

Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, București

Numărul de telefon/email

Telefon: 0371.089.200, Email: office@ascendia.ro

Codul Unic de Înregistrare la O.R.C.

RO 21482859

Număr de ordine in Registrul Comerțului

J40/6604/30.03.2007

Capital social subscris și vărsat

1.172.180,10 RON aferent 11.721.801 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON

Piața pe care se tranzacționează

Bursa de Valori București – SMT, AeRO - Premium

Cod LEI

315700DLIITW8APMVF93

Eveniment important de raportat: Desfășurarea unei noi emisiuni de obligațiuni
ASCENDIA S.A. informează investitorii că urmează să desfășoare o nouă emisiune de obligațiuni,
fiind selectat în acest sens intermediarul TradeVille S.A., prin care compania a desfășurat și precedenta
emisiune de obligațiuni, rambursată anul acesta integral, la termen.
Noua emisiune de obligațiuni va fi desfășurată prin metoda Plasamentului privat - o ofertă adresată
investitorilor calificați și/sau unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât
investitori calificați, pe stat membru al UE. Oferta de vânzare va fi demarată în a doua jumătate a lunii
august 2022. Maturitatea emisiunii de obligațiuni va fi de 5 ani, cu un cupon de 10% anual,
conform hotărârii AGEA nr. 0014 din 28.08.2021. Valoarea ofertei va fi de 1.002.250 lei, cu posibilitatea
suplimentării până la 4.750.000 lei.
Investitorii ce vor subscrie în cadrul ofertei vor beneficia, suplimentar cuponului, de un Preț de ofertă
redus de 95 lei/obligațiune (reducere de 5% din valoarea nominală a obligațiunii).
Ulterior plasamentului, Ascendia S.A. va lista obligațiunile pe piața SMT operată de BVB.
Setul complet de informații cu privire la această emisiune de obligațiuni va fi disponibil investitorilor
prin intermediul TradeVille S.A.
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