Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 34/2021
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
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Sediul social
Telefon/Fax
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Agroland Business System S.A.
Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România
0731 333 791/0256 247 435

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

J35/405/2009
RO 25165241
4.708.236 RON
47.082.360
SMT AeRO Premium /Bonds-SMT
Acțiuni simbol AG
Obligațiuni corporative simbol AGR25

investitor@agroland.ro

Evenimente importante de raportat: Stabilirea prețului de subscriere pe acțiune pentru operațiunea de
majorare de capital
Conducerea Agroland Business System S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu
privire la stabilirea prețului de subscriere pentru acțiunile noi emise în cadrul operațiunii de majorare a
capitalului social, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) nr.
32/28.04.2021.
Prețul per acțiune la care deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie („Etapa 1”) a fost
stabilit la 3,07 lei / acțiune. Prețul per acțiune include valoarea nominală (0,1 lei) și prima de emisiune
(2,97 lei). Prețul a fost calculat prin adăugarea valorii nominale de 0,1 lei la rezultatul împărțirii prețului
mediu de tranzacționare din ultimele 30 de zile la factorul de ajustare stabilit de AGEA.
„Prețul mediu de tranzacționare” reprezintă prețul mediu ponderat de tranzacționare pentru ultimele 30
de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv 08.11.2021, iar „factorul
de ajustare” este 1,40.
Acțiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferință de către
acționarii înregistrați la data de înregistrare din 20.05.2021 sau de către investitorii care achiziționează
drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora. Pentru subscrierea unei acțiuni noi sunt
necesare 2,5 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Anterior
perioadei de subscriere, drepturile de preferință vor fi tranzacționate pe piața SMT a BVB pe o perioadă
de 10 zile lucrătoare, începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării prospectului. Perioada de
exercitare a dreptului de preferința va fi de 30 de zile de la data stabilita în prospectul aprobat de către
ASF.
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Acțiunile nou emise, rămase nesubscrise în etapa exercitării drepturilor de preferință, vor fi oferite unui
număr de maximum 149 de investitori („Etapa 2”) la un preț ce va fi anunțat print-un raport curent ce va
fi publicat ulterior.
Etapa a 2-a va începe în cea de a doua zi lucrătoare de la încheierea Etapei 1 și se va derula pe parcursul
a 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia Administratorului.
După aprobarea de către ASF a prospectului de majorare a capitalului social, Compania va informa
investitorii printr-un raport curent și va publica prospectul pe site-ul său www.agroland.ro și pe site-ul
BVB www.bvb.ro, sub simbolul AG.

Director General
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