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EVERGENT Investments accesează o facilitate de credit pentru a valorifica 

oportunități de piață în noul context investițional 
 

 

EVERGENT Investments SA informează acționarii și investitorii că urmărește cu atenție 

oportunitățile acestei perioade a ciclului economic marcat de volatilitate accentuată. În acest 

scop, cu respectarea prevederilor legale și a dispozițiilor Actului constitutiv, compania a 

semnat cu Banca Comercială Română un contract de credit de tip ”revolving” sub formă de 

overdraft, pentru o perioadă de 12 luni, în valoare maximă de 19.200.000 euro. 
 

Poziția financiară solidă si fluxurile de numerar cu lichiditate ridicată oferă EVERGENT 

Investments libertate de mișcare pentru investiții în companii cu cea mai bună perspectivă 

de creștere pe termen lung (dividende atractive, defensive la inflație și la rate de dobândă 

ridicate).  
 

În linie cu politica investițională, EVERGENT Investments continuă să acorde o atenție 

deosebită companiilor din sectorul energetic și cel financiar-bancar, dar analizează cu 

interes și companii cu tehnologie pentru resurse curate, securitate cibernetică- IT și 

cercetare, cu o componentă ridicată de dezvoltare. 

„Prin accesarea facilității de credit, am potențat mixul potrivit de resurse, aici mă refer la 

profesioniști, capitaluri, procese investiționale și de risc, pentru a continua obținerea de 

rezultate cât mai bune pentru acționarii noștri.” - Claudiu Doroș, Președinte Director 

general. 

 

Claudiu Doroș 

Președinte Director general C                                                                                    Gabriel Lupașcu 
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