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RAPORT CURENT NR. 69/2022 

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității 

de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții şi operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare. 

Data raportului: 11.08.2022 

Denumirea entității emitente: One United Properties S.A.  

Sediul social: 20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania 

Nr. Reg. Com.: J40/21705/2007 

Cod unic de înregistrare: 22767862 

Capital social: 555.422.788 RON 

Număr de acțiuni emise: 2.777.113.940 acțiuni ordinare 

Simbol ONE 

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium  

Evenimente importante de raportat: Înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul București 

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează piața că în data de 10 august 
2022 operațiunea de majorare a capitalului social al Societății de la valoarea nominală de 514.828.058,80 RON până la 
valoarea nominală de 555.422.788 RON, prin emiterea unui număr de 202.973.646 acțiuni noi nominative, 
dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON și o valoare nominală totală de 40.594.729,2 RON („Majorarea 
Capitalului Social”) a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. 

Majorarea Capitalului Social a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 26 din 05.05.2022, în baza 
autorizării acordate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 62 din 26.04.2022. 

Societatea va continua efectuarea formalităților prevăzute de legislația aplicabilă pentru înregistrarea Majorării Capitalului 
Social la autoritățile competente și va continua să informeze piața și investitorii cu privire la statusul acestui proces. 

Președintele Consiliului de Administrație 

Claudio Cisullo 



MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe lângã TRIBUNALUL BUCUREŞTI
Exemplar nr: 1

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENŢIUNI

Număr de ordine în registrul comerţului
J40/21705/2007

Cod unic de înregistrare
22767862

Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/21705/2007

Mențiunea nr. 567696 din 08.08.2022 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al 
ONE UNITED PROPERTIES S.A. 
cuprinse în extras din decizia consiliului de administraţie nr. 29 din 03.08.2022 este înscrisă în 
registrul comerțului la data de 10.08.2022 în baza rezoluției nr. 110857 din 09.08.2022.

Director,

Ştefania Carmen CHIŢU
Data eliberarii: 10.08.2022
Anexe: Rezoluție



J40/21705/2007
EUID - ROONRC.J40/21705/2007
CUI - 22767862

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti

DOSAR NR. 567696/08.08.2022
R E Z O L U Ţ I A nr.  110857 /09.08.2022

Pronunţată în şedinţa din data de: 09.08.2022
 
Maria-Cornelia Măglaşu –  PERSOANA DESEMNATA  conform art.  11 alin.  (1) din O.U.G. nr.
116/2009  pentru  instituirea  unor  măsuri  privind  activitatea  de  înregistrare  în  registrul  comerţului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de înregistrare nr. 567696 din data de 08.08.2022  pentru ONE
UNITED  PROPERTIES  S.A.,  cod  unic  de  înregistrare:  22767862,  număr  de  ordine  în  registrul
comerţului: J40/21705/2007, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/21705/2007.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de faţă:
Prin cererea înregistrată sub nr. 567696 din data de 08.08.2022  s-a solicitat, înregistrarea în

registrul  comerţului  a  unor  modificări  referitoare  la:  capital  social;  termen  vărsare  capital;  număr
acţiuni; modificare date acţionari persoane juridice; listă acţionari .

În susţinerea cererii au fost depuse înscrisurile menţionate în cererea de înregistrare.
Examinând înscrisurile menţionate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite

cerinţele  legale,  în  conformitate  cu  art.  1,2  şi  6  din  O.U.G.  116/2009,  aprobată  cu  modificări  şi
completări  prin  Legea  nr.  84/2010,  cu  modificările  ulterioare,  ale  Legii  societăţilor  nr.  31/1990,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  Legii  nr.  26/1990  privind  registrul
comerțului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu
modificările  şi  completările  ulterioare  urmează  a  admite  prezenta  cerere  privind  înregistrarea  în
registrul comerţului a modificărilor solicitate .

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIŢIILE LEGII

DISPUNE
 

Admite cererea de înregistrare aşa cum a fost formulată şi dispune înregistrarea în registrul
comerţului a menţiunilor cu privire la: capital social; termen vărsare capital; număr acţiuni; modificare
date acţionari persoane juridice; listă acţionari, potrivit datelor din: Extras din decizia consiliului de
administraţie nr. 29 din 03.08.2022; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune  publicarea  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  a  IV-a,  a  urmatoarelor  acte:
Extras din decizia consiliului de administraţie nr. 29 din 03.08.2022 şi a notificării privind depunerea
la oficiul registrului comerţului a actului constitutiv actualizat.

            Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Bucureşti în condiţiile art. 6 alin. (3) -
(5) şi următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010,
cu modificările ulterioare.



Pronunţată în şedinţa din data de: 09.08.2022
 

PERSOANA DESEMNATA,
Maria-Cornelia Măglaşu

 
Referent/Redactat: M.C.
2 ex.


