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COMUNICAT 

Transilvania Investments Alliance anunță rezultatele pentru semestrul I 2022 

În perioada ianuarie – iunie 2022, Transilvania Investments a continuat eforturile de implementare a 

noilor direcții strategice adoptate, ce orientează compania spre eficientizarea portofoliului, 

maximizarea randamentelor și dezvoltarea de noi linii de investiții. 

La data de 30.06.2022, Transilvania Investments a înregistrat un profit net de 68,77 milioane lei, 

comparativ cu profitul de 58,27 milioane lei înregistrat în perioada similară a anului 2021, ceea ce 

înseamnă o creștere procentuală de 18,02%. 

Veniturile nete din exploatare se ridicau, la finalul primului semestru al anului curent, la 80,94 

milioane lei, în creștere cu 9,72% față de perioada ianuarie - iunie 2021, când valoarea înregistrată a 

fost de 73,77 milioane lei.  

Cheltuielile operaționale la data de raportare însumează 13,94 milioane lei, fiind cu 0,25 milioane lei 

mai mici față de semestrul I al anului 2021. 

Activele totale ale Transilvania Investments, la data de 30.06.2022, înregistrează valoarea de 

1.433,15 milioane lei, în scădere cu 30,46 milioane lei, respectiv cu 2,08% faţă de valoarea 

înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent. 

Activul net a înregistrat la data de 30.06.2022 valoarea de 1.355,85 milioane lei (0,6300 lei/acțiune), 

în creștere cu 2,77 % comparativ cu activul net la data de 30.06.2021 (1.319,36 milioane lei, 0,6101 

lei/acțiune), respectiv în scădere cu 1,76% față de valoarea înregistrată la data de 31.12.2021. 

Raportul semestrial întocmit pentru semestrul încheiat la 30.06.2022 este disponibil pe site-ul  

www.transilvaniainvestments.ro (Secțiunea Informații pentru investitori / Rapoarte/ Raportare 

periodică) și pe site-ul Bursei de Valori București, la adresa www.bvb.ro, precum și în format fizic, la 

sediul companiei din Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Guvernanță Corporativă. 

Raportul este disponibil începând cu data de 12.08.2022, ora 18:00.  

Radu-Claudiu Roșca 

Președinte Executiv 

 

Theo-Dorian Buftea 

Vice-Președinte Executiv 

http://www.transilvaniainvestments.ro/
http://www.bvb.ro/

