
 

 

 
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (BVB) administrează piețe de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme 
multilaterale de tranzacționare și furnizează o gamă variată de servicii participanților la piețele financiare. Bursa de Valori București este o societate listată pe 
propria piață din 2010. Furnizorul global de indici FTSE Russell a anunțat, în septembrie 2019, promovarea pieței de capital din România la statutul de Piață 
Emergentă Secundară. Din 21 septembrie 2020, România este inclusă propriu-zis în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Pentru mai multe informații 
despre Bursa de Valori București, vizitați WWW.BVB.RO  

 
      Pentru mai multe informații:  
      Stefan Musgociu, Specialist Business Development și Marketing, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro 
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PRIMA EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI A DEZVOLTATORULUI IMOBILIAR QUALIS PROPERTIES 
DEBUTEAZĂ PE SMT-UL BVB, ÎN DATA DE 9 APRILIE 
 
Bursa de Valori București (BVB) informează că vineri, 9 aprilie, prima emisiune de obligațiuni a dezvoltatorului imobiliar 
Qualis Properties va intra la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al BVB. Obligațiunile vor fi 
tranzacționate sub simbolul QUAL24E (ISIN - ROGTMLWT0Y67). 
 
Debutul obligațiunilor Qualis Properties la tranzacționare va fi marcat printr-o deschidere oficială a ședinței de 
tranzacționare, care va avea loc în data de 9 aprilie, începând cu ora 10:00 și va putea fi urmărită live pe canalele de 
social media ale Bursei de Valori București (Facebook și YouTube). 
 
Qualis Properties a derulat în luna ianuarie un plasament privat prin care a atras de la investitori aproape 2,1 milioane 
euro, prin vânzarea de obligațiuni cu maturitate de 3 ani și o dobândă fixă de 9% p.a., plătibilă trimestrial. Cele 20.937 
de obligațiuni au o valoare nominală de 100 euro/ obligațiune și au fost cumpărate de 51 de investitori, dintre care 49 de 
persoane fizice și 2 persoane juridice. 
  
Prin emisiunea de obligațiuni corporative, Emitentul are în vedere realizarea unei investiții prin achiziția unui teren în 
valoare de 5,3 milioane euro, pe care intenționează să realizeze un proiect premium cu 700 de apartamente și 13.000 
mp de spații comerciale. Societatea dezvoltă proiecte rezidențiale începând cu anul 2017, în zone cu o bună dinamică 
a dezvoltării în municipiul Brașov, iar proiectele rezidențiale s-au realizat etapizat. 
 
Qualis Properties are un capital social de 90.000 de lei, divizat în 90.000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu/ 
acțiune. Antreprenorul Cătălin Dumitru Mândru este proprietarul societății, deținând în nume propriu 95% din acțiuni, iar 
prin firma Kron Build SRL diferența de 5%. 
 
SSIF BRK Financial Group a intermediat plasamentul privat și, totodată, admiterea la tranzacționare a obligațiunilor 
societății pe SMT-ul BVB, în calitate de Consultant Autorizat. BRK Financial Group va continua să asiste Qualis 
Properties în următoarele 12 luni, ulterior listării obligațiunilor, pentru îndeplinirea cerințelor de raportare și informare a 
investitorilor.  
 
Mai multe informații sunt disponibile în Memorandumul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare și publicat pe site-
ul BVB, la acest LINK. 
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