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Catre: Bursa de Valori București 

ASC 5156/30.08.2022 

RAPORT CURENT 
Finalizarea cu succes a celei de-a doua oferte de obligațiuni corporative  

 

Raport curent în conformitate cu Regulamentul BVB privind piața AeRO , Legea 24/2017, Regulament 

ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014 

Data raportului 30.08.2022 

Denumirea entității emitente ASCENDIA S.A. 

Sediul social Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, București 

Numărul de telefon/email Telefon: 0371.089.200, Email: office@ascendia.ro  

Codul Unic de Înregistrare la O.R.C. RO 21482859 

Număr de ordine in Registrul Comerțului J40/6604/30.03.2007 

Capital social subscris și vărsat 1.172.180,10 RON aferent 11.721.801 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON 

Piața pe care se tranzacționează Bursa de Valori București – SMT, AeRO - Premium 

Cod LEI 315700DLIITW8APMVF93 

   

Eveniment important de raportat: Finalizarea cu succes a celei de-a doua oferte de obligațiuni 

corporative  

Ascendia S.A., (numita in continuare “Compania”), in conformitate cu legislația aplicabilă privind 

emitenții si operațiunile cu valori mobiliare, informează investitorii și persoanele interesate despre stadiul 

final al subscrierilor realizate la finalul perioadei de subscriere, astăzi 30.08.2022, ora 12:00,  în cadrul 

Ofertei de vânzare de obligațiuni de tip plasament privat emise de compania noastră („ASC27”), astfel: 

•         Numărul total de obligațiuni subscrise: 44.895; 

•         Valoare subscrieri efectuate: 4.265.025 RON; 

•         Număr total de subscriitori (obligatari): 78; 

•         Număr total de subscrieri: 91. 

Ne așteptăm, în mod rezonabil, ca aceste date sa rămână finale, in caz contrar urmând a informa in timp 

util. 

Aceasta este cea de-a doua emisiune de obligațiuni a companiei, cea anterioară (ASC22) fiind rambursată 

integral de companie la data scadenței, în luna iunie 2022. 
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Valoarea inițială a ofertei ASC27, de 1.002.250 lei, a fost subscrisă integral în prima zi din cele două 

săptămâni alocate pentru derularea Ofertei (16.08.2022 - 30.08.2022).  

Ca urmare a interesului manifestat din partea investitorilor pentru această Ofertă, conform 

mandatului primit în AGEA, compania, prin Administratorul Unic, a hotărât suplimentarea Ofertei 

până la 4.265.025 lei.  

Finanțarea s-a realizat prin Ofertă de vânzare de tip plasament privat a obligațiunilor corporative și au fost 

validate subscrieri ce reprezintă 44.895 obligațiuni, valoarea totală a emisiunii ASC27 fiind de 4.265.025 

lei, în concordanță cu Deciziile Administratorului unic nr. ASC5136/05.08.2022 și ASC5154/30.08.2022, 

a Documentului de Oferta și conform hotărârii AGEA 0014 din 28 august 2021. Obligațiunile ASC27 sunt 

nominative, dematerializate, corporative, neconvertibile si negarantate. 

Obligațiunile ASC27 au o valoare nominală de 100 lei, o scadență de 5 ani și o dobândă fixă de 10% pe 

an, plătibilă semestrial. Investitorii ce au subscris în cadrul Ofertei de vânzare de tip plasament privat au 

beneficiat de un Preț de ofertă de 95 lei/obligațiune (discount de 5% din valoarea nominală a 

obligațiunii).  

Intermedierea în vederea subscrierii a fost realizata de Tradeville S.A. 

 

Fondurile atrase vor fi folosite de Ascendia S.A. pentru: 

▪ a susține dezvoltarea software-ului pentru proiectul național EduLib, pana la facturarea integrală a 

acestuia către beneficiar; 

▪ continuarea dezvoltării LIVRESQ, platforma de creare de cursuri e-learning și lecții interactive; 

▪ creșterea echipelor de vânzări și de marketing pentru produsele companiei – LIVRESQ, platforma 

Coffee Learning Management System și cursurile digitale eJourneys; 

▪ crearea de rezerve pentru potențiale investiții. 

 

Compania are în vedere ca pas următor listarea obligațiunilor ASC27 pe piața SMT operata de 

Bursa de Valori București.  

Atașăm prezentului raport Comunicatul de presă. 

 

Director General 

ASCENDIA S.A. 

Cosmin Mălureanu 
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