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Catre:                                                                                                                                           

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare 

Bursa de Valori București SA 

 

 

  

RAPORT CURENT 21/2022 
 

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 15.04.2022 

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/AUT26E 

 
 

Evenimente importante de raportat: Autonom a primit autorizarea Consiliului Concurenței 

pentru preluarea Țiriac Operating Lease, divizia de leasing operațional a Grupului Țiriac, și 

finalizează tranzacția  
 

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Autonom, cel mai important jucător 

independent cu capital românesc de pe piețele de leasing operațional auto și rent-a-car din România, 

preia controlul asupra Țiriac Operating Lease (Premium Leasing SRL), prin achizitionarea întregului 

pachet de părți sociale, apreciind că această achiziție nu ridică obstacole semnificative în zona 

concurenței. 

Finalizarea tranzacției a avut loc la data de 15 aprilie 2022. 

Astfel, două dintre cele mai importante companii cu capital integral românesc din piața serviciilor de 

leasing operațional, cu viziuni compatibile în ceea ce privește centrarea pe clienți si competitivitatea 
beneficiilor oferite acestora, avansează spre o nouă etapă în construcția unui business mai puternic 
în sectorul mobilității. Prin acest pas, Autonom va creste productivitatea și cifra de afaceri, își 
întărește poziția pe piața de leasing operațional din România și depășește semnificativ pragul de 
10.000 de mașini. 
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Societatea Premium Leasing SRL a raportat pentru anul 2021, venituri anuale de peste 19.3 de 
milioane EUR și active în valoare de peste 48.9 milioane EUR. Valoarea tranzacției va fi de 11.2 mil 
EUR (reprezentând surse proprii ale Autonom), datoriile financiare nete ale Tiriac Operating Lease 
ridicându-se la 35.8 milioane EUR. Astfel, Autonom preia flota Țiriac Operating Lease de peste 2600 
de mașini și portofoliul său de clienți.  
 
Integrarea echipei și a portofoliului de clienți Premium Leasing SRL va începe în cel mai scurt timp, 
după îndeplinirea tuturor procedurilor legale.  

 
Investitorii pot accesa informații suplimentare pe website-ul: https://www.autonom.ro/investitori.  

 

 

Mihaela Angela Irimia  

Președinte Consiliu de Administrație  

https://www.autonom.ro/investitori

