
                                                                                                                                                   Raport curent  
                                                                                                                          Agroland Business System S.A. 
 
 

 

Strada Gării nr. 14 - Timișoara, România                                                                                            Pagina 1 din 2                                    
www.agroland.ro                                                                                                                                                                                              
 

 

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: 20.05.2021 

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: 1.177.059 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: Impactul Deciziilor nr. 1 și nr. 2 ale Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență (CNCB) asupra societății 

 

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (simbol bursier: AG) precizează că, urmare a Deciziei nr. 1 a 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (C.N.C.B.) din data de 07.05.2021 referitoare la 

interzicerea comercializării păsărilor vii pe întreg teritoriul României din cauza apariției unui focar 

de gripă aviară în județul Mureș, activitatea companiei a fost afectată în foarte mică măsură. 
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Deoarece focarele inițiale nu s-au extins, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) a adoptat, în cadrul ședinței extraordinare din data de 
19.05.2021, Decizia nr. 2 potrivit căreia magazinele și fermele înregistrate sanitar veterinar 
din afara zonelor de restricții pot comercializa păsări către populație. Cum toate magazinele 
și fermele Agroland sunt în afara zonelor cu restricții, compania va putea relua 
comercializarea de păsări vii. 

Horia Cardoș, fondator și Director General al rețelei Agroland a declarat că: „Referitor la 
perioada de 10 zile în care vânzările de pui de o zi și alte păsări au fost sistate pe teritoriul 
României, estimăm că impactul asupra vânzărilor Agroland a fost de aproximativ 3 milioane 
lei. Este însă foarte probabil ca aceste vânzări să fie recuperate în săptămânile următoare. 
Odată cu limitarea drastică a comerțului ilicit și interzicerea comercializării de pui de o zi din 
comerțul intracomunitar, Agroland are o poziție foarte favorabilă pe piață. Producem o bună 
parte din cantitatea de pui de o zi necesară la nivel național.” 

În ceea ce privește producția și livrările de ouă de consum, precizăm că Agroland Business 
System SA nu au fost și nu va fi  afectată în niciun fel de Decizia Nr. 1 a CNCB. 

Reiterăm cu această ocazie preocuparea permanentă a companiei pentru siguranța 
alimentară pe întreg lanțul de producție. 

Deși focarele de gripă aviară se află la sute de kilometri de Mihăilești, societatea a luat 
benevol măsuri suplimentare de biosecuritate pentru a proteja efectivele existente de păsări, 
chiar dacă niciodată în regiune nu s-au semnalat cazuri de gripă aviară. 

 

 

 

Director general, 

HORIA-DAN CARDOȘ 

 

 


