CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF
nr. 5/2018, Cod BVB Operator de Piata
Data raportului: 14.05.2021
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti, categoria Premium

Disponibilitate Raport al Consiliului de administratie
si Situatii financiare la 31 martie 2021

•
•
•
•

Rezultatul net inregistrat este de 31,5 milioane lei, reprezentand 43% din bugetul
aprobat pentru anul 2021.
Valoarea totala a activelor administrate a fost de 2.258 milioane lei, cu 25% mai mare
fata de T1 2020.
Valoarea activului net a fost de 2.105 milioane lei, cu 22,7% mai mare fata de T1 2020.
Valoarea unitara a activului net (VUAN) a fost de 2,17 lei, cu 24% mai mare fata de T1
2020.

EVERGENT Investments are cea mai mare capitalizare dintre companiile de investitii, de
1,4 miliarde lei la zi si raporteaza un rezultat net de 31,5 milioane lei compus din 19,3
milioane lei profitul net si 12,2 milioane lei castigul net din vanzarea activelor reflectat in
rezultatul reportat, tratament contabil conform IFRS 9, inregistrat la 31 martie 2021.
Investitiile in valori mobiliare realizate in primul trimestru din 2021 au fost in valoare de 22
milioane lei, reprezentand 16% din bugetul aprobat de catre actionari pentru anul 2021.
Informam investitorii ca, in conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2021, in
data de 14 mai 2021, orele 18, vor fi publicate pe site-ul www.evergent.ro:
- Raportul de activitate al Consiliului de administratie al EVERGENT Investments la 31
martie 2021;
- Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 31 martie 2021.
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