ONE UNITED PROPERTIES S.A.
(societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legile din România, cu sediul social
situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21705/2007,
(EUID): ROONRC. J40/21705/2007, cod unic de înregistrare 22767862)
DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA DE ACŢIUNI DE CĂTRE ONE UNITED
PROPERTIES S.A.
Acest document („Documentul”) este emis în legătură cu distribuirea unui număr de 1.144.062.353 acțiuni, având
fiecare o valoare nominală de 0,20 RON și o valoare nominală totală de 228.812.470,60 RON către acționarii
ONE UNITED PROPERTIES S.A., o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr. J40/21705/2007, EUID ROONRC.J40/21705/2007, cod unic de înregistrare
22767862, având sediul social în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, („Societatea”), astfel
cum această operațiune a fost aprobată prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
nr. 60 (punctele 11, 2, 81 și 9 de pe ordinea de zi) din data de 10 septembrie 2021 (“Hotărârea AGEA 60/10
septembrie 2021”).
Prezentul document a fost publicat și este pus la dispoziția publicului pe pagina web a Societății la https://one.ro/.
Informațiile din acest Document sunt exacte numai la data menționată pe prima pagină a acestui Document.
1. PERSOANE RESPONSABILE
Societatea ONE UNITED PROPERTIES S.A. declară că este o societate pe acțiuni înființată în mod
corespunzător și funcționând în mod valabil în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21705/2007, EUID ROONRC. J40/21705/2007, cod unic
de înregistrare 22767862, având sediul social în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România și acceptă
responsabilitatea cu privire la informația conținută în acest Document.
Persoanele responsabile din partea Societății pentru informațiile cuprinse în prezentul Document sunt membrii
Consiliului de Administrație, respectiv:
a)

CLAUDIO CISULLO – Președinte al Consiliului de Administrație;

b)

VICTOR CĂPITANU – membru executiv al Consiliului de Administrație;

c)

ANDREI-LIVIU DIACONESCU – membru executiv al Consiliului de Administrație;

d)

DRAGOȘ-HORIA MANDA – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;

e)

GABRIEL-IONUŢ DUMITRESCU – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;

f)

ADRIANA-ANCA DAMOUR – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;

g)

MARIUS-MIHAIL DIACONU – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispune Societatea (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de
aceasta), informația conținută în acest Document este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot
afecta în mod semnificativ această informație.
2. INFORMAŢII DESPRE SOCIETATE
2.1

Denumirea Societății este ONE UNITED PROPERTIES S.A.

ONE UNITED PROPERTIES S.A. este o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr. J40/21705/2007, EUID ROONRC.J40/21705/2007, cod unic de înregistrare
22767862, având sediul social în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, cod LEI
254900MLAOUEFANMAD86 și este rezident fiscal în România. Conform Actului Constitutiv, Societatea
funcționează pe o perioadă nedeterminată.
2.2

Capitalul social al Societății este de 286.015.588,20 RON (din care 276.689.686,7 RON și 1.922.633,5 EUR),
integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 1.430.077.941 acțiuni ordinare, nominative
și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune, având următoarea structură a deținerilor:
DENUMIRE

NUMĂR ACȚIUNI

VALOARE

PROCENT ÎN CAPITALUL
SOCIAL

VINCI VER HOLDING
S.R.L.

425.562.457

85.112.491,4 RON

29,7580%

OA LIVIU HOLDING
INVEST S.R.L.

425.562.457

85.112.491,4 RON

29,7580%

Persoane fizice

300.928.045

60.185.609 RON

21,0428%

Persoane juridice

278.024.982

55.604.996,4 RON

19,4412%

3. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA EMITEREA DE ACŢIUNI
3.1 Actele decizionale prin care s-a stabilit emiterea acțiunilor
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Emiterea de acțiuni noi a fost aprobată prin intermediul Hotărârii AGEA 60/10 septembrie 2021, fiind astfel
aprobată majorarea capitalului social cu suma de până la 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui număr
de până la 1.144.062.353 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,20
RON per acțiune, în urma încorporării a aproximativ 80% din primele de emisiune rezultate în urma derulării
ofertei publice în perioada 22 iunie 2021 – 2 iulie 2021 („Majorarea Capitalului Social”), precum și
împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care
ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea acestei hotărâri.
Subsecvent, Consiliul de Administrație a adoptat Decizia nr. 19 din data de 6 decembrie 2021, prin care a fost
confirmată suma finală a Majorării de Capital Social, respectiv suma de 228.812.470,60 RON, prin emisiunea
unui număr de 1.144.062.353 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de
0,20 RON per acțiune („Acțiunile Noi”).
3.2 Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor care beneficiază de distribuirea acțiunilor şi
cărora li se atribuie acțiuni emise
Prin Hotărârea AGEA 60/10 septembrie 2021 au fost stabilite:
•

17 decembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele Majorării de Capital Social, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

•

16 decembrie 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din
Regulamentul nr. 5/2018;

•

15 decembrie 2021 ca dată a participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j)
din Regulamentul nr. 5/2018;

•

20 decembrie 2021 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din
Regulamentul nr. 5/2018; și

•

27 decembrie 2021 ca dată a plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul
nr. 5/2018.

3.3 Descrierea operațiunii: valoarea totală a acțiunilor, motivul emiterii și distribuirii acțiunilor, numărul
de acțiuni nou-emise și cu care se va majora capitalul social
Printre motivele Majorării de Capital Social se numără în primul rând dorința Societății de a își consolida relația
cu acționarii săi. Societatea a înregistrat cu titlu de primă de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice
în perioada 22 iunie 2021 – 2 iulie 2021 („Oferta Publică Inițială”) suma de 233.111.060,28 RON,
reprezentând diferența dintre suma totală plătită drept preț de subscriere pentru toate acțiunile noi subscrise
și valoarea nominală totală a tuturor acțiunilor noi subscrise în cadrul Ofertei Publice Inițiale („Primele de
Emisiune”). Ulterior, prin intermediul Hotărârii AGEA 60/10 septembrie 2021 a fost aprobată majorarea
capitalului social cu suma de până la 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui număr de până la
1.144.062.353 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,20 RON per
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acțiune, în urma încorporării a aproximativ 80% din Primele de Emisiune. Astfel, finalitatea urmărită prin
implementarea Majorării Capitalului Social este ca toți acționarii Societății să beneficieze de succesul Ofertei
Publice Inițiale.
Subsecvent, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 19 din data de 6 decembrie 2021 a fost confirmată
suma totală a Majorării Capitalului Social, respectiv suma de 228.812.470,60 RON prin emiterea unui număr
de 1.144.062.353 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de
0,20 RON.
Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în
cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi. În cazul
în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un
număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la
următorul număr natural inferior, iar prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării
algoritmului arătat mai sus şi rotunjirii rezultatelor este de 2 RON, în timp ce Acțiunile Noi rezultate din
fracțiunile de acțiuni vor fi alocate Societății.
3.4 Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare atribuite
Acțiunile Noi sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, având o valoare nominală de 0,20
RON/acțiune. Codul ISIN al acțiunilor este ROJ8YZPDHWW8. Moneda Acțiunilor Noi este RON, moneda
națională a României. Valoarea nominală unitară a Acțiunilor Noi este 0,20 RON, iar numărul Acțiunilor Noi
este de 1.144.062.353.
Drepturile aferente Acțiunilor Noi sunt următoarele:
Ø Dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală a acționarilor (fiecare Acțiune Nouă conferind un
(1) drept de vot);
Ø Dreptul la dividende, și anume de a participa la distribuirea profitului net al Societății;
Ø Dreptul de preferință;
Ø Dreptul de informare;
Ø Dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere;
Ø Dreptul de retragere în anumite cazuri și condiții prevăzute de lege;
Ø Dreptul de a participa la distribuirea activelor în caz de lichidare;
Ø Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale;
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Ø Dreptul la mecanisme sigure de înregistrare și confirmare a proprietății asupra acțiunilor emise de
Societate;
Ø Alte drepturi ale acționarilor;
Ø Obligația de a raporta o participație importantă; și
Ø Dispoziții privind retragerea acționarilor din Societate.
3.5 Numărul de Acțiuni Noi ce revin pentru o acțiune deținută
Pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi, sub rezerva mențiunilor privind fracțiunile de
acțiuni, astfel cum au fost prezentate la punctul 3.3. de mai sus.
3.6 Valoarea capitalului social majorat
Ulterior majorării capitalului social prin emiterea Acțiunilor Noi, capitalul social al Societății va fi în valoare de
514.828.058,8 RON, fiind împărțit în 2.574.140.294 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,20 RON.

ONE UNITED PROPERTIES S.A.
Prin: Andrei-Liviu Diaconescu
În calitate de: Director General
Semnătură:_____________________________
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