Raport curent
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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:

29.07.2021

Denumirea emitentului:

AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.

Simbol

AAB

Sediul social:

Sat Pielești, Comuna Pielești, T44, P43, Dolj,
Romania

Nr. telefon/ fax:

072 004 6816

Cod unic înregistrare:

RO 37478862

Nr. ordine în Registrul Comerțului:

J16/1009/2017

Capital social subscris și vărsat:

112.500 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 ordinare, dematerializate, denominate
în lei – simbol AAB

AGROLAND AGRIBUSINESS S.A. (simbol bursier AAB) anunță investitorii că în data de 28.07.2021
a decis închiderea anticipată a Ofertei Primare de Vânzare de Obligațiuni emise de Societate
(“AAB26”), începută la data de 28.07.2021, fiind subscris un număr total de 136.036 obligațiuni, cu
valoarea nominală de 100 RON/obligațiune, la prețul de oferta de 100 de RON/obligațiune, valoarea
subscrierilor efectuate până la sfârșitul zilei de 28.07.2021 fiind de 13.603.600 RON, ceea ce
corespunde unei suprasubscrieri cu 172% fata de valoarea inițiala a ofertei.
Având in vedere faptul că valoarea inițială a Ofertei a fost de 5.000.000 RON (echivalent a 50.000
obligațiuni) AGROLAND AGRIBUSINESS S.A. a decis extinderea acesteia pana la valoarea de
10.000.000 RON (echivalent a 100.000 obligațiuni) și emiterea unui număr de 100.000 obligațiuni
nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile, cu valoarea nominala de
100 RON/obligațiune, purtătoare ale unei rate nominale anuale a dobânzii fixe, de 9%, plătibilă
semestrial. Data de Emisiune este 02.08.2021.
În continuare, societatea dispune efectuarea formalităților legale pentru evidențierea numărului final
de obligațiuni în situațiile financiare ale Societății și în documentele ce vor fi întocmite in vederea
ințierii formalităților admiterii la tranzacționare pe SMT al BVB a obligațiunilor emise ca urmare a
Ofertei derulate.
Director general,
FLORIN RADU
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