Soluții moderne
de mobilitate

Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare
Bursa de Valori București SA

RAPORT CURENT 15/2021
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

18.11.2021

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: Închiderea plasamentului privat cu privire la prima tranșă
de obligațiuni emise în temeiul prospectului de bază aprobat de Autoritatea de Supraveghere
Financiară la data de 10 noiembrie 2021 (Prospectul de Bază)
Autonom Services S.A. informează toate părțile interesate despre închiderea cu succes a
plasamentului privat cu privire la prima tranșă de obligațiuni emise în temeiul Prospectului de Bază,
aprobat prin Decizia ASF nr. 1422 din 10.11.2021, având următoarele caracteristici principale:
•

Societatea emite un număr de 4.803 de obligațiuni, având o valoare nominală individuală de
10.000 EUR și o valoarea nominală totală de 48.030.000 EUR (Obligațiunile);

•

Dobânda plătită investitorilor pentru Obligațiunile emise în cadrul primei tranșe va fi
reprezentată de o dobândă fixă, în cuantum de 4,11% pe an, cu posibilitatea ajustării pe baza
unui mecanism de step-up cu un procent de 0,30% pe an, astfel cum acesta este descris în
cadrul termenilor și condițiilor finale;

•

Maturitatea Obligațiunilor aferente primei tranșe emise va fi de 5 ani, respectiv, data
scadenței va fi 23 noiembrie 2026;

•

Obligațiunile astfel emise reprezintă Obligațiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate
(Sustenability Link Bonds), astfel cum aceste aspecte sunt detaliate în Prospectul de Bază
și termenii și condițiile finale aferente Obligațiunilor.
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Plasamentul privat a fost derulat prin intermediul BRD – Groupe Societe Generale S.A., în calitate
de Coordonator Unic si Agent Structurare Obligațiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate și BT
Capital Partners S.A., în calitate de Manager.
Societatea va întreprinde în perioada imediat următoare demersurile necesare pentru admiterea
Obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

Mihaela Angela Irimia
Președinte Consiliu de Administrație
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