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Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂSectorul Instrumente și Investiții Financiare,fax: 021- 659.60.51
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.Fax: 021- 256.92.76

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și Codul BVB – operator de sistemData raportului: 24.03.2021Denumirea emitentului: AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.Simbol AG

AGR25Sediul social: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. TimișAdresa de corespondență (punct de lucru) Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. TimișNr. telefon/ fax: 004 731 333 791/004 0256 247435Cod unic înregistrare: 25165241Nr. ordine în Registrul Comerțului: J35/405/2009Capital social subscris și vărsat: 1.177.059 leiPiața pe care se tranzacționează valorilemobiliare emise: Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT –
piața AeRO)Principalele caracteristici ale valorilormobiliare emise de emitent: Acțiuni
Obligațiuni

Evenimente importante de raportat: Decizia administratorului unic de renunțare la
mandat

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. informează investitorii că dl. Cardoș Horia-Dan, îndata de 24.03.2021, în temeiul art. 11.6. din Actul constitutiv, a renunțat la mandatul deadministrator unic, însă își va exercita mandatul până la data Adunării în care se va alegenoul administrator unic. Anexăm mai jos comunicatul dlui. Cardoș Horia-Dan.



Strada Gării, nr. 14Timișoara - Româniawww.agroland.ro

Pagina 2 din 2

Stimați acționari,

Listarea Agroland Business System S.A. la BVB a presupus intrarea într-o nouă etapă de
dezvoltare, în care dorim să ne îndreptăm, treptat, spre edificarea unei structuri de
conducere și control a companiei, bazate pe principii de guvernanță corporativă, ținând
seama de interesele tuturor acționarilor și ale altor stakeholderi.

În acest sens, am decis să renunț la mandatul de administrator unic al companiei, urmând să
propun din calitatea mea de acționar majoritar alegerea unei companii de management,
respectiv Agroland Management Services SRL. Până la momentul transferului de atribuții, în
urma Adunării Generale a Acționarilor, voi asigura conducerea companiei.

Crearea unei noi structuri de conducere nu va înseamna o detașare a mea de gestionarea
activității Agroland, ci este doar o modalitate de a crea premisele unei structuri manageriale
și mai performante, capabile să valorifice oportunitățile și să răspundă provocărilor care ne
stau înainte, odată cu extinderea business-ului.

Vă asigur că voi depune, în continuare, aceleași eforturi care au făcut din Agroland o
companie de succes, care v-a câștigat încrederea să investiți acțiunile noastre și pe care o
vom reconfirma prin rezultatele viitoare.

Vă mulțumesc,

Horia Dan Cardoș,
Administrator unic și Director general,
Agroland Business System S.A.


