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Appraisal & Valuation, singura companie de evaluari listata la bursa, câștiga un
contract în valoare de 939.750 lei cu ANAF Cluj
Appraisal & Valuation SA (deținatoarea brandului NAI Romania și unul dintre liderii pieței de evaluari,
indicativ bursier APP) anunța câștigarea prin licitație publica a contractului de servicii de evaluare și
expertiza bunuri mobile și imobile, acțiuni și alte instrumente financiare, evaluari de fond de comerț și alte
activitați necorporale, verificari rapoarte de evaluare LOT 4 Cluj Napoca, D.G.E.S.C.S –
D.O.V.B.C.-S.T.V.B. NR 6. Contractul are o valoare de 939.750 lei (peste 190.000 de euro), fara TVA, și se
va desfașura pe parcursul a 36 de luni.
„Începem anul în forța. Acest prim contract semnat cu ANAF face parte din strategia noastra de a lucra alaturi de
instituțiile publice în procesul de schimbare a percepției publicului larg asupra procesului de evaluare. Evaluatorul
este un profesionist și trebuie sa fie recunoscut ca atare, nicidecum drept o persoana care, atunci când realizeaza
inspecția ‘face niște poze’. Evaluatorul culege informații despre proprietatea evaluata, despre specificul zonei și
despre proprietațile comparabile pe care le utilizeaza în celelalte etape ale procesului de evaluare. Importanța
inspecției proprietații nu trebuie subestimata: cele mai multe date referitoare la caracteristicile tehnice și la starea
cladirii(lor) pe care un evaluator le culege provin din inspecția proprietații! Instituțiile Statului au nevoie astazi mai
mult decât oricând de servicii de evaluare la cel mai înalt grad posibil’’, a declarat Andrei Botis, CEO Appraisal
& Valuation SA.
Acțiunile Appraisal & Valuation SA sunt listate, sub simbolul APP, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare
(piața AeRO) a Bursei de Valori București. Compania a derulat un plasament privat de acțiuni, care s-a desfașurat
cu succes. Plasamentul privat de acțiuni, precum și operațiunile referitoare listarii la bursa au fost intermediate de
broker-ul TradeVille.
Strategia Appraisal and Valuation SA de a performa pe piața de capital include atragerea în echipa a celor mai buni
specialiști de pe piața, crearea unor divizii noi, achiziții de companii din același domeniu de activitate și arii
conexe, precum și extinderea serviciilor și a platformelor digitale atât la nivel local, cât și internațional.
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