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O NOUA COMPANIE SE LISTEAZA PE SISTEMUL ALTERNATIV DE 

TRANZACTIONARE (ATS) AL BVB 

 

 

Actiunile IMSAPROIECT Bucuresti (IMSP) vor intra la tranzactionare marti, 24 iunie 2014, pe 

sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).  

 

IMSAPROIECT livreaza lanturi complete de izolatoare pentru linii electrice aeriene, izolatoare suport 

de sticla, portelan si composite, cat si armaturi pentru lanturi de linii electrice aeriene si statii. 

Compania livreaza la cheie instalatii fotovoltaice si sisteme de incalzire electrica in pardoseala si 

protectie la inghet. 

 

“Este o provocare sa avem pe ATS o companie a carei activitate este asa de mult conectata cu sectorul 

energetic, avand in vedere dinamica acestuia. Este un drum pe care o companie sustenabila poate 

merge pentru a se deschide catre o gama mai larga de investitori, pentru a-si imbunatati calitatea 

informatiei necesare procesului decizitional si a-si creste vizibilatea fata de competitori. ATS este un 

incubator pentru acele companii care doresc sa creasca si sa promoveze pe piata reglementata”, a 

declarat Ludwik Sobolewski, directorul general al BVB. 

 

Actiunile vor fi tranzactionate la Categoria I-ATS, IMSAPROIECT fiind a doua companie admisa la 

tranzactionare in cadrul acestei categorii. 

 

Totodata, IMSAPROIECT este a cincea companie admisa la tranzactionare pe sistemul alternativ de 

tranzactionare administrat de BVB, unde mai sunt listate Transilvania Leasing IFN Brasov, Fides 

Capital Bucuresti (ex Pro-Vorbas), SIF Imobiliare (inregistrata in Nicosia, Cipru) si Premia 

Finanziaria SPA (inregistrata in Catania, Italia). 

 

Prin listarea actiunilor societatii pe ATS-ul Bursei de Valori Bucuresti, actionarii actuali urmaresc 

dezvoltarea companiei in conditii de transparenta si vizibilitate. Se creaza astfel posibilitatea ca 

societatea IMSAPROIECT sa devina cunoscuta in mediul pietei de capital, sa obtina finantare, sa 

creasca pe piata bursiera pentru a promova ulterior pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.    

In acest sens se preconizeaza o prima emisiune de vanzare de actiuni noi prin oferta publica in anul 

2015. 

 

IMSAPROIECT are un capital social de 1.716.000 lei, impartit in 1.716.000 de actiuni cu o valoare 

nominal de 1 leu. 

 

Structura sintetica consolidata a actionariatului la data de 20 iunie 2014, conform Depozitarului 

Central: 

  

Santo Petru          549.000 actiuni  31,993% 

SIX IMPORT EXPORT SRL Bucuresti      549.000 actiuni  31,993% 

Persoane Fizice                                                        543.000 actiuni  31,6434% 

Persoane Juridice                                                       75.000 actiuni   4,3706%           

 

Santo Petru, presedintele Consiliului de Administratie, detine peste 36% din actiuni, in nume propriu 



 

aproape 32%, iar prin Santel Impex SRL (unde este actionar unic) 4,37%.  Santo Petru este actionar cu 

25% si la firma SIX Import-Export SRL, care la randul ei detine 32% din actiunile IMSAPROIECT. 

 

Compania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 9,139 milioane lei, in crestere de la 8,811 

milioane lei in anul 2012. Compania a obtinut in 2013 un profit net de 118.000 de lei, fata de o 

pierdere de 16.000 de lei in 2012. 

 

Pentru acest an, IMSAPROIECT estimeaza o cifra de afaceri de 8,145 milioane lei, iar in urmatorii 

patru  ani cifra de afaceri ar urma sa ajunga la 13,177 milioane lei. Profitul net estimat pentru acest an 

este de 165.000 de lei, iar in urmatorii patru ani profitul net ar urma sa ajunga la 850.000 de lei. 

 

Printre clientii IMSAPROIECT se regasesc Enel Distributie, E.ON Moldova Distributie, LS 

Cable&System Ltd. IMSAT - SA Groupe SNEF, Nuclearelectrica si ArcelorMittal Galati. 

 

Mai multe detalii despre IMSAPROIECT regasiti pe website-ul BVB, www.bvb.ro, in sectiunea 

dedicata companiei. 

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

Stefan Musgociu, PR Expert, +40.726.325.002, stefan.musgociu@bvb.ro 

http://www.bvb.ro/

