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Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI 

              AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

 

RAPORT CURENT 

 

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de 

piaţă, precum şi prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucureşti 

 

 

Data raportului: 23/03/2021 

Denumirea entitatii emitente: IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. 

(„Societatea” sau „IMPACT”) 

Sediu social: Willbrook Platinum Business & Convention 

Center, Șos. Bucureşti -Ploiești Nr. 172-176, 

Clădirea A, Et. 1, București, Sector 1 

Numar telefon/fax: 021-230.75.81/82/83, 230.75.70/71/72 

Cod unic de inregistrare ORC: 1553483 

Numar de ordine in Reg. Comertului: J40/7228/2018 

Capital social subscris si varsat: 265.000.000 RON 

Piata reglementata: BVB 

Evenimente importante de raportat: 

Aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și publicarea Prospectului întocmit în 

vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București 

S.A a  obligațiunilor corporative, nominative, dematerializate si neconvertibile cu o rată a dobânzii 

anuale fixă de 6.40% denominate in EUR, cu o maturitate de 6 ani și cu o valoare nominală totală 

de până la 6.581.500 EUR . 

 

Societatea informează investitorii prin prezentul că Autoritatea de Supraveghere Financiară a 

aprobat, prin decizia de aprobare nr. 363 din data de 18.03.2021, prospectul („Prospectul” ) 

întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de 

Valori București S.A. a obligațiunilor corporative, nominative, dematerializate si neconvertibile cu 

o rată a dobânzii anuale fixă de 6,40% denominate in EUR, cu o maturitate de 6 ani, cu o valoare 

nominală totală de până la 6.581.500 EUR  ce urmeaza a fi emise in cadrul ofertei adresate catre 

Investitori (așa cum sunt definiți în Prospect) . 

 

Elementele principale ale emisiunii:  

a. Numar de obligatiuni: 13.163 

b. Valoare nominala: 500 EUR / obligatiune 

c. Maturitate obligatiuni: 6 ani 



                                                                                                                                                              

 
 
 

d. Dobanda 6.40% 

Prospectul, împreună cu celelalte documente pe care Societatea are obligația de a le pune la 

dispoziția investitorilor sunt publicate pe website-ul Societății 

https://www.impactsa.ro/investitori/obligatiuni, pe paginile de web ale intermediarului ofertei SSIF 

Tradeville S.A., respectiv https://tradeville.eu/intrebari-frecvente/prospecte-emitenti precum si pe 

website-ul Bursei de Valori București http://www.bvb.ro.  
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