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RAPORT CURENT 35/2022
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
Denumirea societății
Sediul social
Telefon
Email
Nr. Reg. Comerțului
Cod unic de înregistrare
Capital social subscris și vărsat
Număr de acțiuni
Piața de tranzacționare
Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise de
emitent

21.11.2022
Agroland Agribusiness S.A.
Sat Pielești, Comuna Pielești, T44, P43, Dolj, Romania
+40 31 860 21 01
investitor.agribusiness@agroland.ro
J16/1009/2017
RO 37478862
562.500 RON
5.625.000
SMT AeRO Premium / Bonds-SMT
Acțiuni simbol AAB
Obligațiuni corporative simbol AAB26

Evenimente importante de raportat: Reluarea programului de răscumpărare acțiuni proprii
Conducerea Agroland Agribusiness S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața
cu privire la reluarea programului de răscumpărare a propriilor acțiuni. Programul de
răscumpărare a fost suspendat în perioada 18.10.2022 – 21.11.2022, având în vedere perioada
închisă de tranzacționare și faptul că programul de răscumpărare se derulează în conformitate
cu instrucțiunile emise de conducerea Companiei.
În conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 3 din data de 29.04.2022, publicată în Monitorul Oficial
partea a IV-a nr. 2085/31.05.2022, programul se referă la cumpărarea de către AGROLAND
AGRIBUSINESS S.A. a unui număr de maxim 11.250 acțiuni, la un preț minim de 0,1 lei per
acțiune si un preț maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 45 de lei pe acțiune si (ii)
valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente si prețul cel mai ridicat din
momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde
se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de
completare a Regulamentului UE nr. 596/2014.
Compania poate răscumpăra un volum zilnic de acțiuni de pana la 25% din cantitatea medie
zilnica de acțiuni care sunt tranzacționate pe piața pe care se efectuează achiziția, calculat
potrivit legislației aplicabile, conform art. 3 alin. (3) al Regulamentului delegat nr. 1052/2016.
Compania va raporta săptămânal in legătura cu derularea programului de răscumpărare,
conform prevederilor legale in vigoare.
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