Informare privind drepturile de vot în cadrul
Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a
Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2021

Information regarding the voting rights
within Ordinary and Extraordinary General Meeting
of Shareholders dated 26/27 April 2021

HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe acțiuni,
organizată și care funcționează conform legilor din
România, având sediul social în Bucureşti, Splaiul
Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, Sectorul
4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European
(EUID): ROONRC. J40/9208/2018, având cod unic de
înregistrare 39549730, având capital social subscris și
vărsat în cuantum de 43.069.796 lei, divizat în
43.069.796 acțiuni nominative, din care 37.242.621
acțiuni ordinare și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu
dividend preferențial fără drept de vot
(„Societatea”),

HOLDE AGRI INVEST S.A., a joint-stock company,
organized and operating under the Romanian laws,
with its registered office in Bucharest, 16 Splaiul
Unirii, Room 103, Office no. 3, 1st floor, Sector 4,
registered with the Trade Registry under no.
J40/9208/2018, European Unique Identifier (EUID):
ROONRC. J40/9208/2018, unique registration
number 39549730, with a subscribed and paid-up
share capital of RON 43,069,796, divided into
43,069,796 registered shares, of which 37,242,621
ordinary shares and 5,827,175 preference shares with
preferred dividend with no voting right (the
“Company”),

Având în vedere Adunarea Generală Ordinară și
Extraordinară a Acționarilor („Adunarile Generale”)
Societății convocată pentru data de 26/27 aprilie
2021,

Considering the Ordinary and Extraordinary General
Meeting of Shareholders (the “General Meetings”) of
the Company to be held on 26/27 April 2021,

în conformitate cu prevederile Regulamentului
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018
privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă,

in accordance with the provisions of the Financial
Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on
issuers of financial instruments and market
operations,

Societatea aduce la cunoștința acționarilor săi
următoarele:

The Company discloses to its shareholders the
following:

1. numărul total de acțiuni emise de Societate la
data convocării Adunărilor Generale este de
43.069.796, din care 37.242.621 acțiuni ordinare
clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu
dividend preferențial fără drept de vot clasa „B”;

1. the total number of the shares issued by the
Company at the date of the General Meetings
summons notice is 43.069.796, of which
37,242,621 ordinary shares class “A” and
5,827,175 preference shares with preferred
dividend with no voting right class “B”;

2. fiecare acțiune ordinară din clasa „A” dă dreptul
la un vot în cadrul Adunărilor Generale;

2. each ordinary share from class “A” grants the
right to one vote in the General Meetings;

3. acțiunile preferențiale cu dividend preferențial
din clasa „B” nu dau dreptul la vot în cadrul
Adunărilor Generale;

3. the preference shares with preferred dividend
with no voting right from class “B” do not grant
the right to vote within General Meetings;
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4. prin urmare, numărul total de drepturi de vot la
data convocării Adunărilor Generale este de
37.242.621.

4. therefore, the total number of voting rights at
the date of the General Meetings summons
notice is of 37.242.621.

Administrator Unic/Sole Director,
HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.

_____________________
Prin/By Dl/Mr. VOICU EUGEN-GHEORGHE
Reprezentant permanent/Permanent reprezentative
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