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OBLIGAȚIUNILE SUPERBET ÎN VALOARE DE 9,7 MILIOANE LEI INTRĂ LA 

TRANZACȚIONARE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI PE 20 SEPTEMBRIE  

 

Bursa de Valori București (BVB) informează că au fost admise la tranzacționare obligațiunile corporative (simbol 
SBG20) emise de Superbet Betting & Gaming S.A., unul dintre cei mai importanți operatori de jocuri de noroc 
din România. Obligațiunile negarantate, denominate în lei, emise în ianuarie 2017, cu scadența în anul 2020, 
cu o rată fixă a dobânzii de 12% pe an, în valoare totală de aproximativ 9,7 milioane lei, vor fi tranzacționate pe 
Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB.  

Superbet Betting & Gaming S.A. este unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc și pariuri din România 
cu aproape 1.800 de salariați și cu peste 600 de locații (agenții) în care oferă servicii de pariuri și loterie, jocuri 
virtuale și peste 2.000 de jocuri mecanice (slot machines). Profitul net al emitentului a crescut cu 270% în anul 
2016 față de anul 2015 și a depășit 27 de milioane de lei, conform memorandumului de admitere la 
tranzacționare. Principalele investiții aprobate de către managementul companiei pentru anul 2017 vizează 
extinderea zonală a societății prin deschiderea de noi puncte de lucru astfel încât până la finalul acestui an să 
ajungă să opereze un număr de 670 de agenții. Investițiile programate vor fi realizate din reinvestirea profitului 
înregistrat în anii precedenți și din împrumuturi atrase, inclusiv emisiuni de obligațiuni.  
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