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Emergentă Secundară. Din 21 septembrie 2020, România este inclusă propriu-zis în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Pentru mai multe informații 
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A DOUA EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI GOLDEN FOODS SNACKS INTRĂ LA TRANZACȚIONARE 
MARȚI, 23 FEBRUARIE, PE SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACȚIONARE AL BVB 

 
 

Bursa de Valori București (BVB) informează că marți, 23 februarie, a doua emisiune de obligațiuni a Golden Foods 
Snacks, societatea care deține brandul de semințe, alune și fructe deshidratate ELMAS, va intra la tranzacționare pe 
Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al BVB. Obligațiunile vor fi tranzacționate sub simbolul bursier ELMAS23 
și ISIN ROU2QCH8K485. 
 
Emisiunea are o valoare nominală de 4 milioane lei și cuprinde 40.000 de obligațiuni cu o maturitate de trei ani și o 
valoare nominală de 100 lei/ obligațiune. Obligațiunile au fost emise în octombrie 2020 și au o dobândă fixă de 9% p.a., 
plătibilă trimestrial. 
 
Societatea a derulat în perioada 15 - 30 octombrie 2020 un plasament privat pentru vânzare de obligațiuni, intermediat 
de BRK Financial Group. Obligațiunile au fost emise la finalul lunii octombrie și au fost alocate unui număr de 70 de 
investitori, dintre care 6 persoane juridice și 64 de persoane fizice.  
 
Fondurile atrase de companie vor fi utilizate pentru mărirea capitalului de lucru (300.000 de euro), precum și pentru 
realizarea unor investiții, printre care achiziționarea clădirii în care își desfășoară activitatea în Filipeștii de Pădure 
(500.000 de euro), în vederea reducerii costului cu chiria, și achiziționarea unei linii de producții pentru pufuleți, pentru 
extinderea gamei de produse din portofoliu (200.000 de euro).  
 
BRK Financial Group a asistat și listarea obligațiunilor societății pe SMT-ul BVB, în calitate de Consultant Autorizat. 
Totodată, BRK Financial Group va continua să asiste Golden Foods Snacks în următoarele 12 luni, ulterior listării 
obligațiunilor, pentru îndeplinirea cerințelor de raportare și informare a investitorilor.  
 
Mai multe informații despre emisiunea de obligațiuni sunt disponibile în Memorandumul întocmit în vederea admiterii la 
tranzacționare și publicat pe site-ul BVB, la acest LINK. 
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