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Data raportului: 18.06.2021   

Denumirea emitentului:  Agroserv Mariuta SA  

Sediul social: Ferma Zootehnica Dragoesti (str Primariei nr 42), Dragoesti, Ialomita, 927100. 

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 6363609 

Numar de ordine in registrul comertului: J21/195/2008  

Capital social subscris si varsat: 173 102 RON  

Piata de tranzactionare: SMT BVB 

 

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF 

nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

Raport current – evenimente importante de raportat 

Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa 

cu acestea 

SC AGROSERV MARIUTA SA (emitentul) aduce la cunostinta investitorilor tranzactiile cu actiunile emitentului efectuate de catre persoanele cu 

responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea in data de 18.06.2021.  

Tranzactiile au fost notificate emitentului de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu 

acestea in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si sunt anexate la prezentul document. 

 

Administrator unic,           

Serban Nicusor  

http://www.laptariacucaimac.ro/
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Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

Numele Poziție/funcție Notificarea 

inițială/Modificare

Denumirea Cod LEI Descrierea instrumentului 

financiar, a tipului de instrument 

Codul de identificare

Natura tranzacției

Prețul 

(prețurile)

Volumul

 (volumele) 

Preț Volumul 

agregat

Data tranzacției

COCAN MADALINA OANA

DIRECTOR MARKETING, PERSOANA 

IN LEGATURI STRANSE CU COCAN 

ADRIAN-PAUL - DIRECTOR GENERAL

Initiala
BURSA DE VALORI 

BUCURESTI S.A.
2549000X2WMU8BA7C519 ACTIUNI/RO0V4UCPBC71 VANZARE 60,0000 60.585 60,0000 60.585 18-06-2021

Bursa de Valori 

Bucuresti 
XCAN

Locul tranzacției

Datele persoanei care exercită 

responsabilități de conducere/ale 

persoanei care are o legătură 

strânsă cu aceasta

Motivul notificarii

Detalii aferente emitentului, participantului la piața 

certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a 

licitațiilor

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 

Prețul (prețurile) și volumul 

(volumele)
Informații agregate

http://www.laptariacucaimac.ro/

