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RAPORT CURENT 07/2021 
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și 
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 

 

Data raportului 10.08.2021 

Denumirea societății Autonom Services S.A. 

Sediul social Str. Fermelor nr. 4, Piatra-Neamț, Neamț, Romania 

Telefon 0233229616 

Nr. înreg. la ONRC J27/280/2006 

Cod unic de înregistrare 18433260 

Capital social 20.000.000 RON 

Piața de tranzacționare BVB, Segment Principal, Obligațiuni Corporative, simbol AUT24E 

 

 

Evenimente importante de raportat: Numire intermediari in vederea unei eventuale emisiuni 
de obligatiuni 
 
Autonom Services S.A. (Societatea) informează investitorii despre încheierea unui contract cu BRD 
– Groupe Société Générale S.A. (BRD) în calitate de intermediar în legătură cu intenția de a lansa, 
în ultimul trimestru al anului 2021, un program de ofertă de obligațiuni corporative (Programul). 
Întrucât sustenabilitatea reprezintă o preocupare constantă a Societății, Societatea analizează 
inclusiv posibilitatea de a implementa o strategie de sustenabilitate și de a lansa, în cadrul 
Programului, obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate. În cazul în care Societatea va 
decide să lanseze Programul, similar emisiunii de obligațiuni din 2019, va fi solicitată admiterea la 
tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. 
 
 La acest moment, nu există nicio decizie privind implementarea sau nu a Programului. Decizia finală 
va fi luată ulterior de către organele statutare competente ale Societății în funcție de rezultatele 
analizei interne realizate cu sprijinul BRD, precum și de condițiile de piață. În cazul în care Societatea 
va decide să lanseze Programul, termenii și condițiile finale ale Programului, inclusiv valoarea 
maximă a acestuia, vor fi determinate la un moment ulterior, după ce vor fi luate în calcul inclusiv 
particularitățile pieței locale de obligațiuni. 
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