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RAPORT CURENT
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață.
Evenimente importante de raportat: Informare privind strategia de dezvoltare a societății
Conducerea societății informeaza acționarii și investitorii despre înființarea propriei firme de
arhitectură și design.
IMPACT Developer & Contractor, primul dezvoltator imobiliar din România și totodată prima
companie imobiliară listată la Bursa de Valori București, continuă integrarea pe verticală și
înființează propria firmă de arhitectură și design – Impact Alliance Architecture (IAA).
Strategia de creștere a grupului IMPACT are la bază trei piloni: sustenabilitate, inovație și integrare
pe verticală, extindere la nivel național și diversificarea portofoliului. Integrarea pe verticală,
demarată în prima parte a acestui an, când IMPACT a preluat pachetul majoritar al constructorului
RCTI, continuă cu achiziționarea altor servicii specializate, complementare activității de dezvoltare
imobiliară.
Înființarea Impact Alliance Architecture vine ca urmare a nevoii de adaptare permanentă la cerințele
unei piețe competitive, aflate în schimbare. Noua companie, cu atribuții în domeniile arhitectură și
habitat, planificare urbană şi dezvoltare teritorială durabilă, are ca scop găsirea acelor soluții tehnice
de ultimă generație compatibile cu viziunea IMPACT, astfel încât proiectele grupului să devină unele
de referință în ceea ce privește dezvoltările sustenabile.
Impact Alliance Architecture va proiecta prin inovare, tehnologizare și cu responsabilitate față de
mediul înconjurător. Astfel în următoarele luni, compania va gestiona proiecte de amploare ce vor fi
dezvoltate de IMPACT, cu o valoare totală estimată la peste 1,5 milioane euro.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul București a înregistrat în data de 16 noiembrie
2022 înmatricularea societății IMPACT ALLIANCE ARCHITECTURE S.R.L.
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