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Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare 

Bursa de Valori București SA 

 

  

RAPORT CURENT 11/2021 
 

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 25.10.2021 

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: Depunerea spre aprobarea Autorității de Supraveghere 

Financiară (ASF) a prospectului de bază privind emiterea de obligațiuni în limita unui plafon 

de maximum 250 milioane EUR, pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe 

emisiuni separate, derulate pe o perioada de maximum 5 ani și cu o scadență maximă de 7 

ani 
 
Autonom Services S.A. informează toate părțile interesate despre depunerea la Autoritatea de 
Supraveghere Financiara în vederea aprobarii unui prospect de bază privind emiterea de obligațiuni 
în limita unui plafon de maximum 250 milioane EUR, pe baza unei structuri flexibile, prin una sau 
mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioada de maximum 5 ani și cu o scadență maximă de 
7 ani.  
 
Prospectul de bază a fost aprobat de către Autonom Services S.A. prin hotărârea adunării generale 
a acționarilor din data de 11 octombrie 2021 și respectiv prin decizia consiliului de administrație din 
data de 25 octombrie 2021. 
 
De asemenea, în data de 26 octombrie 2021, Autonom Services S.A. va solicita Bursei de Valori 
București eliberarea acordului de principiu pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor pe care 
Autonom Services S.A. va decide să le emită la un moment ulterior în temeiul prospectului de bază 
mai sus menționat. 
 

Mihaela Angela Irimia  

Președinte Consiliu de Administrație  


