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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.
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Evenimente importante de raportat: Perioada închisă de tranzacționare
Conducerea Agroland Business System S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că
în data de 15.11.2021, ora 18:00, Compania va publica rezultatele financiare pentru T3 2021, iar în în
data de 16.10.2021 compania va intra în perioada de tranzacționare restricționată. Astfel, persoanele
care au acces la informații privilegiate (insideri) în sensul Regulamentului ASF nr. 5/2018, Legea
24/2017 precum și al Regulamentelor (UE) nr. 523/2016 și nr. 596/2014 nu au dreptul să deruleze
tranzacții în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legate de acțiunile
emitentului sau ale altor instrumente financiare ale companiei, pe o perioadă determinată de 30 de zile
înainte de anunțarea unui raport financiar.
Prin urmare, de la închiderea sesiunii de tranzacționare în data de 15.10.2021, activitatea de
tranzacționare cu acțiuni AG este restricționată pentru insideri. Persoanele care au acces la informații
privilegiate vor putea relua tranzacționarea pe 16.11.2021, după ce Compania va publica raportul
financiar în data de 15.11.2021, ora 18:00, după închiderea pieței.
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