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BURSA DE VALORI BUCUREȘTI     

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 
 

 

Disponibilitate Raport al Consiliului de administrație 

 și Situații financiare la 30 septembrie 2022 
 

 

• Rezultatul net, in valoare de 101,4 milioane lei, marchează o depășire cu 57% a țintei din Bugetul de 

venituri și cheltuieli aprobată de acționari pentru întreg anul 2022 

• Valoarea totală a activelor administrate a fost de 2.193 milioane lei 

• Valoarea activului net a fost de 2.067 milioane lei 

• Valoarea unitară a activului net (VUAN) a fost de 2,1980 lei 

• 175,4 milioane lei investiți în primele trei trimestre 

• Investiție în sectorul IT prin achiziția unui pachet din acțiunile producătorului român de software 

MWARE Solutions SA 

• Suprafața totală a proiectului “Fermele de afini” a depășit 100 ha 

• Mix optim între politica predictibilă de dividend  și programe de răscumpărare 

• Peste 50% din structura portofoliului EVERGENT Investments este aliniată principiilor ESG 

 

La 30 septembrie 2022, EVERGENT Investments a înregistrat un rezultat net de 101,4 milioane lei, 

compus din 87 milioane lei profit net și 14,4 milioane lei câștig net din vânzarea activelor financiare, 

reflectat în rezultatul reportat. 
 

Investițiile în valori mobiliare realizate în primele 9 luni din anul 2022 au fost în valoare de 175,4 

milioane lei, depășind cu 3% valoarea de 169,9 milioane lei, stabilită în bugetul aprobat de către 

acționari pentru întregul an 2022. 
 

EVERGENT Investments a obținut rezultate solide continuând să aplice strategia companiei, cu o 

atenție deosebită la managementul riscului, prin alocarea capitalului în sectorul financiar-bancar și 

energetic la BVB, dar și în investițiile de tip private equity în sectoare ca IT și agribusiness, cu 

potențial crescut de rentabilitate pe termen mediu și lung. 
 

Informăm investitorii că, în conformitate cu calendarul de comunicare financiară 2022, în data de 

15 noiembrie 2022, ora 18:00, vor fi publicate pe site-ul www.evergent.ro:  

- Raportul de activitate al Consiliului de administrație al EVERGENT Investments la 30 septembrie 

2022; 

- Situațiile financiare individuale interimare simplificate la 30 septembrie 2022.  

 

 

Claudiu Doroș                               Gabriel Lupașcu 

Președinte Director general                    Ofițer conformitate 
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