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Către  

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 Sectorul 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 sistem 

 

Data raportului: 02.08.2021 

Denumirea emitentului: AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. 

Simbol AG 

Sediul social: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș 

Adresa de corespondență (punct de lucru) Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș 

Nr. telefon/ fax: 004 731 333 791/004 0256 247435 

Cod unic înregistrare: 25165241 

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J35/405/2009 

Capital social subscris și vărsat: 4.708.236 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare emise: 

Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT – 
piața AeRO) 

Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de emitent:  

Acțiuni  

 

Evenimente importante de raportat: Emitere CIIF de către ASF – alocare acțiuni 

gratuite 

  

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. anunță investitorii despre emiterea de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a certificatului nr. AC-5220-2/26.07.2021 prin care 

a fost înregistrat în evidențele ASF noul număr de acțiuni rezultat din aplicarea raportului 
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de majorare a capitalului social conform pct. 3 din Hotărârea AGEA nr. 32 din 28 aprilie 2021. 

Astfel, noul număr de acțiuni al Emitentului este de 47.082.360. 

 

Cele 35.311.770 acțiuni noi cu care se majorează capitalul social conform hotărârii 

acționarilor ante menționate vor fi distribuite tuturor acționarilor de la data de înregistrare 

05 august 2021 proporțional cu deținerile acestora și într-un raport de 3 acțiuni gratuite la 

1 deținută. Dată plății acțiunilor noi, adică data la care acțiunile nou emise vor fi disponibile 

în conturile acționarilor, este 06 august 2021. 

 

Atașăm prezentului raport curent Documentul de informare cu privire la oferirea sau 

atribuirea de acțiuni fără o contraprestație în bani, precum și CIIF emis de ASF sub nr. AC-

5220-2/26.07.2021. Compania urmează procesul de înregistrare pentru noul număr de 

acțiuni la Depozitarul Central. 

 

 

 

Director general, 

HORIA-DAN CARDOȘ 


