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Către:    BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  

 

 

RAPORT CURENT 22/2021 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si 

operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 

Tranzacționare. 

 

Data raportului 02.06.2021 

Denumirea societății Holde Agri Invest S.A. 

Sediul social Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București 

Telefon +40 31 860 21 01 

Email investors@holde.eu  

Nr. Reg. Comerțului J40/9208/2018 

Cod unic de înregistrare 39549730 

Capital social subscris și vărsat 43.069.796 RON 

Număr de acțiuni 43.069.796 acțiuni, din care 37.242.621 acțiuni ordinare clasa „A” 
și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B” 

Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium, simbol HAI 

 

Evenimente importante de raportat:  Tranzacții conform Art. 19 MAR 

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire 
la tranzacțiile efectuate care intră sub incidența art. 19 din Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul 
de piață̆. Tranzacțiile au fost notificate Companiei de către VERTICAL SEVEN GROUP SRL, o 
companie administrată de o persoană care îndeplinește responsabilități manageriale în cadrul Holde 
Agri Invest - domnul Iulian Florentin Cîrciumaru. 
 
Tranzacțiile au fost notificate Companiei în conformitate cu legislația pieței de capital în vigoare. 
Tranzacțiile pot fi consultate în următoarea pagină atașată acestui raport. 
 
 
Reprezentant legal al Holde Agri Management SRL, Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A. 

Eugen Gheorghe Voicu 

mailto:investors@holde.eu


 

 

 

 

 

Către: 

  Autoritatea de Supraveghere Financiară 

  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 

 

  Holde Agri Invest S.A. 

 

 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 

alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016  

 

 

 

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 

(a) Numele VERTICAL SEVEN GROUP SRL 

2. Motivul notificării 

(a) Poziție/funcție Entitate controlată de către o persoana care îndeplinește 

responsabilități manageriale - Iulian Florentin Cîrciumaru  

(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 

3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 

(a) Denumirea Holde Agri Invest SA 

(b) LEI 787200ORNGGEJW283J46 

4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 

tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument 

Codul de identificare 

DREPT SUBSCRIERE - HAIR01 

 

ROTLDWJK64Q3 

(b) Natura tranzacției VANZARE 

(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 

 — Preț agregat 

 — Preț mediu 

 

2.218.084 unități 

138.578,67 lei 

0,0628 lei/unitate 

(e) Data tranzacției 2021-05-26; UTC + 3 

(f) Locul tranzacției AERO /  XORDR 

 
 
 

Andrei Crețu 



 

 

 

 

 

Către: 

  Autoritatea de Supraveghere Financiară 

  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 

 

  Holde Agri Invest S.A. 

 

 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 

alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016  

 

 

 

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 

(a) Numele VERTICAL SEVEN GROUP SRL 

2. Motivul notificării 

(a) Poziție/funcție Entitate controlată de către o persoana care îndeplinește 

responsabilități manageriale - Iulian Florentin Cîrciumaru  

(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 

3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 

(a) Denumirea Holde Agri Invest SA 

(b) LEI  787200ORNGGEJW283J46 

4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 

tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument 

Codul de identificare 

DREPT SUBSCRIERE - HAIR01 

 

ROTLDWJK64Q3 

(b) Natura tranzacției VANZARE 

(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 

 — Preț agregat 

 — Preț mediu 

 

1.087.973 unități 

34.641,31 lei 

0,032 lei/unitate 

(e) Data tranzacției 2021-05-27; UTC + 3 

(f) Locul tranzacției AERO /  XORDR 

 
 
 

Andrei Crețu 



 

 

 

 

 

Către: 

  Autoritatea de Supraveghere Financiară 

  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 

 

  Holde Agri Invest S.A. 

 

 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 

alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016  

 

 

 

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 

(a) Numele VERTICAL SEVEN GROUP SRL 

2. Motivul notificării 

(a) Poziție/funcție Entitate controlată de către o persoana care îndeplinește 

responsabilități manageriale - Iulian Florentin Cîrciumaru  

(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 

3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 

(a) Denumirea Holde Agri Invest SA 

(b) LEI 787200ORNGGEJW283J46 

4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 

tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument 

Codul de identificare 

DREPT SUBSCRIERE - HAIR01 

 

ROTLDWJK64Q3 

(b) Natura tranzacției VANZARE 

(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 

 — Preț agregat 

 — Preț mediu 

 

49.675 unități 

1.480,25 lei 

0,03 lei/unitate 

(e) Data tranzacției 2021-05-28; UTC + 3 

(f) Locul tranzacției AERO /  XORDR 

 
 
 

Andrei Crețu 



 

 

 

 

 

Către: 

  Autoritatea de Supraveghere Financiară 

  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 

 

  Holde Agri Invest S.A. 

 

 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 

alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016  

 

 

 

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 

(a) Numele VERTICAL SEVEN GROUP SRL 

2. Motivul notificării 

(a) Poziție/funcție Entitate controlată de către o persoana care îndeplinește 

responsabilități manageriale - Iulian Florentin Cîrciumaru  

(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 

3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 

(a) Denumirea Holde Agri Invest SA 

(b) LEI 787200ORNGGEJW283J46 

4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 

tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument 

Codul de identificare 

DREPT SUBSCRIERE - HAIR01 

 

ROTLDWJK64Q3 

(b) Natura tranzacției VANZARE 

(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 

 — Preț agregat 

 — Preț mediu 

 

599.393 unități 

14.909,90 lei 

0,025 lei/unitate 

(e) Data tranzacției 2021-05-31; UTC + 3 

(f) Locul tranzacției AERO /  XORDR 

 
 
 

Andrei Crețu 


