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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: 09.08.2021 

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: 4.708.236 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: Notificare tranzacții management - art. 19 Reg. 

(UE) 596/2014 

 

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. anunță investitorii că în data de 09 august 2021 a fost 

informată cu privire la tranzacțiile cu acțiunile emitentului efectuate de către persoanele cu 

responsabilități de conducere și/sau de către persoanele care au o legătură strânsă cu 

acestea – alocare de acțiuni gratuite în data de 06.08.2021 către toți actionarii înscriși în 
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registrul acționarilor societății la data de 05.08.2021, ca urmare a majorării capitalului social 

aprobată prin AGEA nr. 32/28.04.2021.  

Tranzacțiile au fost notificate emitentului de către persoanele cu responsabilități de 

conducere și/sau de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, în conformitate 

cu prevederile legislației pieței de capital și sunt anexate la prezentul document. 

 

 

 
Director general, 

HORIA-DAN CARDOȘ 



Numele Poziție/funcț

ie

Notificarea 

inițială/Modif

icare

Denumirea Cod LEI Descrierea 

instrumentului 

financiar, a 

tipului de 

instrument 

Codul de 

identificare

Natura 

tranzacției

Prețul 

(prețurile)

Volumul

 (volumele) 

Preț Volumul 

agregat

Data 

tranzacției

CARDOS HORIA-

DAN

Director 

General

Inițială AGROLAND 

BUSINESS 

SYSTEM SA

984500G4WKBE7D

N7A731

ACTIUNI AG / 

RO3UHXXNWZ

E0

ALOCARE 

GRATUITĂ 

DE ACȚIUNI

8/6/2021

Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

Motivul notificarii

Detalii aferente emitentului, 

participantului la piața 

certificatelor de emisii, 

platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de 

supraveghere a licitațiilor

Locul 

tranzacției

Datele 

persoanei care 

exercită 

responsabilităț

i de 

conducere/ale 

persoanei care 

are o legătură 

strânsă cu 

aceasta

0 / 27.013.500 0 / 27.013.500 în afara unui 

loc de 

tranzacționa

re: operare 

majorare 

capital 

social

Informații 

agregate

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 

Prețul (prețurile) și 

volumul (volumele)


