
HOLDE AGRI INVEST S.A. 
(,,Emitentul" sau „Holde") 

(o socielate pe acţiuni înfiinţată conform legilor din România)

PROSPECT UE PENTRU CREŞTERE, AFERENT MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL 
CU APORT ÎN NUMERAR PRIN EMISIUNEA DE PÂNĂ LA 21.000.000 ACŢIUNI NOI 

NOMINATIVE ŞI DEMATERIALIZA TE DE CLASĂ A (,,ACŢIUNILE NOI"), CU O 
VALOARE NOMINALĂ DE 1 RON PE ACŢIUNE NOUĂ 

Preţul de exercitare a drepturilor de preferinţă este de: 1,38 RON per Acţiune Nouă (,,Preţul de 
Subscriere") 

Perioada de derulare a ofertei: O li .o<.:.. 2oU - o S. 0'1-/lo 2 \ 

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (,,ASF") 

prin decizia nr. b _r-g din 2o.o{"". '2.o?A 

INTERMEDIAR: 

BT CAPITAL PARTNERS S.A. 

CITIŢI PROSPECTUL DE OFERTA CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A SUBSCRIE! 

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECT NU ARE VALOARE DE GARANŢIE $1 NICI NU REPREZINTA. 
O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU 
DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA IMPLICA TRANZACŢIILE CE 
URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCHEIATE DUPĂ ACCEPTAREA OFERTEI, CARE FACE OBIECTUL DECIZIEI DE 
APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI ÎN PRIVINŢA 
EXIGENŢELOR LEGII $1 ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA. 
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 

În confonnitate cu prevederile art. 28, 30, 32 şi 33, coroborate cu prevederile conţinute in Anexele 23, 24 şi 26 din 
Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European şi al Consiliului in ceea ce priveşte fonnatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului care 
trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o 
piaţă reglementată şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (,,Regulamentul Delegat 2019/980"), 
Emitentul declară următoarele: 

(a) Prezentul prospect UE pentru creştere (,,Prospectul") a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
din România (.,ASF"), care este autoritatea română competentă in sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei
oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzac1ionare pe o piaţă reglementată, şi de
abrogare a Directivei 2003/71/CE (.,Regulamentul privind Prospectul");

(b) ASF a aprobat prezentul Prospect doar din punctul de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv,
inteligibil şi coerent impuse de Regulamentul privind Prospectul;

(c) O astfel de aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a calitălii valorilor mobiliare care fac obiectul
acestui Prospect;

(d) Investitorii ar trebui să evalueze ei înşişi în ce măsură investiţia în valorile mobiliare care fac obiectul acestui Prospect
este adecvată;

(e) Prospectul a fost elaborat ca prospect UE pentru creştere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul privind
Prospectul.

Acest Prospect priveşte o ofertă (,,Oferta") iniţiată de HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate înmatriculată şi 
funcţionând în conformitate cu legea română, având sediul in Splaiul Unirii, nr. 16, camera 503, biroul nr. I, etaj 5, Sectorul 
4, Bucureşti, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. 14019208/201 8, având codul unic de 
inregistrare 39549730 (denumită in continuare „Emitentul" sau „Holde") şi admiterea la tranzac1ionare pe sistemul 
multilateral de tranzac1ionare (,,SMT") al Bursei de Valori Bucureşti (,.Admiterea") privind un număr de până la 21.000.000 
acţiuni noi nominative şi dematerializate de clasă A (., iîiiilc:�ol"') corespunzătoare unei majorări de capital social prin 
aport în numerar, in temeiul deciziei adminis �rului u'nr�ţaJ Emitentului, Holde Agri Management S.R.L. 
(,,Administratorul Unic") aferentă şedinţei din da Jfe 11, l'!!�[ţ:?02)\ decizie emisă la rândul ei in baza hotărârii adunării 
generale extraordinare a acţionarilor Emitentului d 1rdag{oed.'.2 februâ�b 2021 (,,Majorarea Capltalulul Social"). 
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• · � . Aflt{OSAT Jf) ·1 S . ă .. . d D . IC I nn mtenne m acestei ierte, ac11onan or mreg1s r�J• m n:g1strid a..,11tman or octet ţn ţinut e către epozllaru entra 
S.A., conform drepturilor de preferinţă pe care le de1l�. data de inregfstrare 2 aprilie 2021 (,,Data de Înregistrare") şi care
nu le-au înstrăinat în perioada de tranzacţionare a dreptll'Hllii!'ile preferinţă, respectiv persoanelor care au dobândit, în
perioada de tranzac1ionare a drepturilor de preferintă, drepturi de preferinţă de la acţionarii înregistraţi in registrul 
acţionarilor Societălii ţinut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 2 aprilie 202 J (,,Persoanele 
Îndreptăţite") le este oferită posibilitatea de a subscrie Acţiunile Noi emise în vederea Majorării Capitalului Social, pe baza 
dreptului de preferinţă pe care aceştia îl deţin (,.Dreptul de Preferinţă"). Numărul total al Drepturilor de Preferinţă emise 
in legătură cu Majorarea Capitalului Social va fi egal cu numărul acţiunilor de clasă A emise de către Emitent, aşa cum este 
înregistrat in registrul acţionarilor Emitentului ţinut de Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 2 aprilie 2021. 
Fiecare acţionar (de clasă A) înregistrat în registrul acţionarilor Emitentului ţinut de Depozitarul Central S.A. cu data de 
înregistrare de 2 aprilie 2021 va primi un număr de Drepturi de Preferinţă egal cu numărul de acţiuni (de clasă A) deţinute. 
Pentru subscrierea unei Acţiuni Noi pe durata exercitării Dreptului de Preferinţă, o persoană trebuie să deţină un număr de 
l,773458142857143 Drepturi de Preferinţă. O persoană Îndreptăţită poate achiziţiona un număr maxim de Acţiuni Noi 
calculat prin împărţirea numărului de Drepturi de Preferinţă delinute de respectivul acţionar la numărul drepturilor de 
preferinţă necesare pentru a subscrie o Ac1iune Nouă ( l ,773458142857143). În cazul în care numărul maxim de acţiuni care 
pot fi subscrise pe durata exercitării Dreptului de Preferinţă (rezultat din calculul menţionat anterior) nu este un număr 
natural, numărul maxim de acţiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numărul întreg inferior. 

Acţiunile care rămân nesubscrise după perioada de exercitare a Drepturilor de Preferinţă pentru Acţiunile Noi vor fi oferite 
în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiţi investitori instituţionali şi profesionişti din Spaţiul Economic 
European (,,SEE") (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificaţi" în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul 
privind Prospectul; şi/sau (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificaţi per Stat Membru; 
şi/sau (iii) investitori cărora le pol fi adresate şi direcţionate asemenea plasamente privale în mod legal, în conformitate cu 
exceptiile de la Regulamentul S (,,Regulamentul S") din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale 
Americii (,,Legea privind Valorile Mobiliare") şi fără să existe o obligaţie de conformare cu orice alte formalităli conform 
vreunei legi aplicabile, in măsura în care şi doar dacă o investiţie în Noile Ac1iuni nu constituie o încălcare a oricărei legi 
aplicabile de către un asemenea investitor (,,Plasamentul Privat"). 
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Acţiunile Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat vor fi anulate prin 
decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele Majorării de Capital Social. 

Preţul de subscriere pentru o (I) Actiune Nouă in temeiul Dreptului de Preferintă este de 1,38 RON (,,Preţul de 
Subscriere"). 

Preţul de subscriere pentru o (I) Acţiune Nouă in cadrul Plasamentului Privat va fi cuprins in unnătorul interval de preţ 1,39 
RON (preţ minim) şi 1,55 RON (preţ maxim) (,,Preful din Plasamentul Privat"). 

Actiunile Emitentului sunt admise la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al Bursei de Valori 
Bucureşti (,.BVB") (,.Bursa AcRO") sub simbolul „HAI", număr ISIN RO5RYSUM9FJ2. După închiderea Ofertei şi 
înregistrarea Actiunilor Noi la Registrul Comerţului şi ASF, Acţiunile Noi emise în cadrul Majorării Capitalului Social vor 
fi tranzacţionate pe Bursa AeRO. Drepturile de Preferintă sunt transferabile şi vor fi admise la tranzacţionare pe Bursa AeRO 
şi astfel vor putea li tranzactionate. Drepturile de Preferinlă vor li tranzacţionate pentru o durată de 5 zile lucrătoare începând 
cu a doua zi lucrătoare după publicarea prospectului, respectiv de la data de .2..\.oS:-i.o '2.. ( , până la data de 
2, I. o_f. 1.o2..\ . Perioada de exercitare a Drepturilor de Preferinţă va fi de 30 zile calendaristice începând din a treia 

zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă, respectiv de la data de 
0~.Q~, 2o2...\ pânăladatade 03 . o '}. . 'loU . 

A se vedea • .Factorii de Risc" din acest Prospect pentru o discuţie cu privire la anumite riscuri şi alţi factori care ar trebui 
avu\i în vedere înainte de orice investitie în Ac\iunile Noi. 

Acest Prospect nu cantine o ofertă de vânzare sau de solicitare a unei oferte de cumpărare de valori mobiliare în orice 
jurisdicţie în care o astfel de ofertă sau solicitare ar li ilegală. Acţiunile Noi nu au fost şi nu vor fi înregistrate în conformitate 
cu Legea privind valorile mobiliare sau la orice autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din orice stat sau altă 
jurisdicţie a Statelor Unite şi nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite. 

Aprobarea de către ASF certifică numai conformitatea Prospectului cu exigenţele legii şi normelor adoptate în aplicarea 
acesteia în legătură cu Oferta şi nu•şi asumă nicio răspundere cu privire la buna condiţie din punct de vedere economic şi 
financiar a tranzacţiei sau cu privire la calitatea sau solvabilitatea Emitentului. 

rWE 
Acţiunile Noi nu au fost şi nu vor fi înregistrate potrivit ~ f privi~d Y,,n!orile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 
1933, astfel cum a fost aceasta modificată (.,Legea pr .lfid Valorile•Mo~llare") sau la orice autoritate de reglementare a 
valorilor mobiliare din orice stat sau din altă jurisdic "{; di,6'.Şti~leÎOnit~- le Americii, în vederea Ofertei sau vânzării ca 
parte a distribuţiei lor şi nu pot fi oferite sau vândute n:Statele Unite·ale A ericii, decât in temeiul unei excepţii de la, sau 
în cadrul unei tranzactii care nu face obiectul cerintel6'r. drîn1~gi~Î~refevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare şi 
legile statale aplicabile privind valorile mobiliare din St~f~le IJ,~~îJJţ__prnericii. Investitorii trebuie să se asigure că ofertele 
şi vânzările lor de Actiuni Noi în Statele Unite şi în alte tări ~ g t~ce legi aplicabile privind valorile mobiliare. Emitentul 
nu a fost recomandat de nicio comisie sau autoritate federală sau de stat de reglementare a valorilor mobiliare din Statele 
Unite ale Americii. De asemenea, autoritătile menţionate mai sus nu au confinnat exactitatea sau nu au determinat caracterul 
adecvat al acestui Prospect. Orice declaraţie contrară constituie o infractiune în Statele Unite ale Americii. 

Cu anumite exceptii, Actiunile Noi nu pot fi oferite sau vândute în nicio jurisdictie sau către sau pe seama sau în beneficiul 
niciunei persoane rezidente sau având cetătenia oricărei jurisdictii. Acest Prospect nu constituie o ofertă sau propunere de 
ofertă de a cumpăra nicio Acţiune Nouă de către nicio persoană din orice jurisdictie in care o asemenea ofertă sau propunere 
ar fi ilegală. 

Distribuirea acestui Prospect şi vânzarea Actiunilor Noi în anumite jurisdicţii pot fi restricţionate de lege. Nicio acţiune nu 
a fost şi nu va fi intreprinsă de către Emitent sau de către Intermediar pentru a permite emiterea unei oferte publice privind 
Acţiunile Noi în baza legilor privind valorile mobiliare din alte jurisdictii, şi nicio actiune nu a fost şi nu va fi întreprinsă 
care să permită detinerea sau distribuirea acestui Prospect (sau a oricărui alt material de ofertă sau comunicat cu caracter 
publicitar cu privire la Actiunile Noi) în nicio jurisdictie unde este necesară intreprinderea unei acţiuni în acest sens sau unde 
o asemenea actiune este restrictionată de lege. Prin urmare, nici acest Prospect şi niciun comunicat cu caracter publicitar şi 
niciun alt material de ofertă nu poate li distribuit sau publicat în nicio jurisdictie decât în circumstante care ar duce la 
respectarea oricăror legi sau regulamente aplicabile. Persoanele care intră în posesia acestui Prospect trebuie să se informeze 
cu privire la şi să respecte aceste restricţii. Orice nerespectare a acestor restrictii poate avea drept rezultat încălcarea legilor 
aplicabile valorilor mobiliare în aceste jurisdictii. 



INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE ACEST PROSPECT 

Prezentul document reprezintă un prospect UE pentru creştere privind Oferta şi Admiterea în sensul Regulamentului privind 
Prospectul şi respectă Legea nr. 24/2017 şi Regulamentul ASF 5/2018. 

PREZENTAREA INFORMAŢIILOR FINANCIARE 

Informaţii financiare 

Cu exceptia cazului în care este indicat altfel, informatiile financiare din acest Prospect, referitoare la Emitent, au fost extrase 
din situaţiile financiare consolidate auditate întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României 
nr. 180212014 cu modificările uherioare (.,OMFP 1802/2014"), la data de şi pentru exerciţiul financiar încheiat la dala de 
31 decembrie 2020, însoţite de raportul auditorului independent din data de 26 martie 2021, întocmit in confonnitate cu 
Standardele Internaţionale de Audit (ISA) şi Legea nr. 162/ 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 
situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (.,Legea 162/2017"), respectiv situaţiile 
financiare individuale auditate întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru exercitiile financiare încheiate la 31 
decembrie 2020 şi 31 decembrie 2019, însoţite de rapoartele auditorului independent din data de 26 martie 2021, respectiv 
8 mai 2020, întocmite în conformitate cu Standardele lntemationale de Audit (ISA) şi Legea nr. 162/ 20 I 7 (.,Situaţiile 
Financiare Anuale"). 

Anul financiar al Emitentului se încheie la 31 decembrie, iar trimiterile la orice an din acest Prospect sunt trimiteri la perioada 
de 12 luni încheiată la data de 31 decembrie a acelui an. 

Moneda de prezentare şi funcţională a Emitentului este RON. În consecinţă, Situatiile Financiare sunt prezentate în RON, 
dacă nu este indicat altfel. 

Prezentarea monedei 

Cu exceptia cazului în care se indică altfel, toate trimiterile din acest document la „RON", .,Leu românesc", Leu" (singular) 
sau „Lei" (plural) reprezintă trimiteri la moneda legală ,ţir'tn"Str�ulaţie în România. Toate trimiterile la euro, .,euro" 
„EUR" .,eurocenţi" sau,.€" reprezintă trimiteri la mon b�introdusă la}nceputul celei de a treia etape a Uniunii Economice 
şi Monetare Europene, în confonnitate cu Tratatul pri Jd îofi.i�ţ1!_1'ea5-'ofi)'unităţii Europene, cu modificările ulterioare. Toate 
trimiterile la „dolari americani" sau „USS", .,dolari" ţf>reiintă trimiteri llihloneda legală aflată în circulatie în Statele Unite 
ale Americii. % AF'R.OSt\T HJ 

Y'. ·")/ 
Nu se face nicio declaratie cu privire la faptul că orice1u!llă exprimatăÎintr-o monedă specifică în prezentul Prospect ar fi 
putut sau nu să fie convertită în oricare dintre celelalte ri'lorie'iiltp'r'efe'ntate în prezentul Prospect, la orice curs de schimb. 
Există piete limitate pentru Leul românesc în afara României. Disponibilitatea limitată a acestor monede poate conduce la 
volatilitatea cursurilor de schimb. 

Tabelul ce urmează indică cursul de schimb de la sfârşitul perioadei de referinţă, cursul de schimb cel mai ridicat, cel mai 
scăzut şi mediu, pentru perioadele şi datele indicate, al Leului românesc faţă de euro şi dolarul american, în fiecare caz 
conform cursului de schimb publicat de către Banca Na1ională a României pentru perioadele relevante. 

Cursul mediu de schimb prin raportare la RON 

Anul 

'019 .......................................................................................... . 
1010 .......................................................................................... . 

Sursa: Banca Naţio11alii a României. 

Anul 

2019 ....................................................................................... .. 
2020 ........................................................................................ . 

Sursa: Banca Naţio11ală a României. 

Rotunjiri 

Cel mai 
ridicat 
4,7808 
4,875 

Cel mal 
ridicat 
4,3605 
4,5316 

Cel mal 
scăzut 
4,7182 
4,7642 

Euro 

Media 
4,7452 
4,8371 

Dolarul american 
Cel mal 
scăzut 
4,0573 
3,966 

Media 
4,2379 
4,2440 

La sfârşitul 
perioadei 

4,7793 
4,8694 

La sfârşitul 
perioadei 

4,2608 
3,966 

Anumite informaţii care apar în prezentul document, inclusiv de natură financiară, statistică şi operaţională au fost rotunjite. 
În consecintă, ca urmare a rotunjirilor, este posibil ca totalurile prezentate în acest document să varieze puţin fală de suma 
aritmetică a respectivelor numere. Procentele reflectate în tabele au fost rotunjite şi, prin urmare, este posibil să nu ducă la 
un rezultat de I 00% în cazul adunării. Calculele, variaţiile şi alte procentaje pot fi uşor diferite faţă de calculele efective din 
cauza rotunjirii informaţiei financiare, statistice sau operaţionale care stă la baza acestora. 
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Comunicarea actelor de procedurii şi executarea obligaţiilor civile 

Emitentul este înfiintat în confonnitate cu şi se supune legilor din România. Administratorul Unic al Emitentului, respectiv 
membrii Consiliului de Administraţie ai Holde Agri Management S.R.L sunt rezidenţi în România, iar entităţile la care se 
face referire în prezentul Prospect sunt organizate conform legilor din România. Toate sau o parte substantială din activele 
respectivelor persoane şi entităţi sunt situate în România. 

Legea română permile introducerea unei acţiuni în faţa unei instanţe competente din România in vederea recunoaşterii şi 
executării unei hotărâri definitive in perso11am pronunţată de o instanţă dintr-un stat membru al UE, dacă condiţiile relevante 
stabilite în Regulamentul CE nr. 1215/2012 privind competenta judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie 
civilă şi comercială, sunt îndeplinite. Cu toate acestea, există posibilitatea ca alte condiţii să fie aplicabile cu privire la 
probleme particulare impuse de legislaţia română specială sau de convenţiile internaţionale. Nonne similare referitoare la 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instante străine se aplică hotărârilor judecătoreşti 
pronunţate în state non-membre UE care sunt parte la Convenţia de la Lugano din 2007 referitoare la competenţa judiciară, 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. 

Hotărârile pronunţate de instanţele alior state membre din afara UE care nu sunt parte la Convenţia de la Lugano din 2007 
sunt supuse unor cerinte diferite şi astfel ar putea fi mai dificilă punerea în aplicare. Sub rezerva legislatiei interne speciale 
(inclusiv convenţiile internaţionale ratificate) care reglementează recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine cu privire 
la aspectele specifice, legea română permite introducerea unei acţiuni în faţa unei instante competente din România pentru 
recunoaşterea unei hotărâri in perso11am pronunţată de către o instanţă a unui stat din afara UE, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile relevante în ceea ce priveşte recunoaşterea hotărârilor străine stabilite în temeiul Codului de procedură civilă 
român. În plus, recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine în chestiuni legate de drept administrativ, vamal, penal sau 
altă ramură a dreptului public sunt supuse legislaţiei speciale şi s-ar putea să fie necesară îndeplinirea anumitor condiţii. 

Dennlţii şi glosar 

Cu excepţia cazului în care rezultă altfel din context, referinţele în acest Prospect la noi, al 11ostru şi 11ostr11 sunt referinte la 
Emitent. 

Anumiţi termeni folosiţi în acest document, inclusiv toţi termenii cu majusculă şi anumiţi termeni tehnici şi de altă natură, 
sunt definiţi şi explicaţi în „Partea IX - Definiţii ş!"� ....... �c,
Informaţii neincluse în acest document J "\ f:" � 

� "��jNicio persoană nu a fost autorizată să dea nicio i ,{omiafifsii'u.s_ă/a�ă)vreo declaraţie cu exceptia celor care sunt conţinute 
in acest docume�t şi, dacă au fost date asemenea l�forril6ţii şi tatute JSemenea declaraţii, acestea nu trebuie considerate ca 
fiind autorizate. In niciun fel de circumstanţe, nici tfiinsmiterea acestui document şi nici vreo vânzare întemeiată pe acesta 
nu vor însemna implicit că nu a existat nicio modific�e in:nclMlfitea noastră de la data acestui document sau că infonnaţia 
din acest document este corectă la orice moment ulterior datei acestuia. 

Informatic rcrcritoarc la declaraţiile anticipative 

Acest document conţine anumite prognoze, previziuni şi declaraţii ant1c1pative - care sunt declaraţii referitoare ta 
evenimente viitoare şi nu la evenimente trecute (în înţelesul general al tennenului şi în înţelesul legilor aplicabile privind 
valorile mobiliare)- cu privire la performanta financiară, rezultatele operaţiunilor şi activităţilor Holde şi al anumitor scopuri 
şi obiective ale Holde în ce priveşte aceste aspecte. Anumite declaraţii, incluzând acelea care privesc: planurile de creştere 
a performanţei globale financiare a Holde, nivelurile aşteptate de investiţii, perspectivele pentru crearea de plus valoare în 
viitor care să rezulle din noile investiţii de la nivelul Holde, perspectiva Holde, incluzând intenţiile de creştere anorganică, 
planurile de a explora oportunităţile viitoare de creştere, aşteptările privind impactul reglementărilor variate asupra activităţii 
Holde, asupra viitoarelor cheltuieli de capital, asupra taxării, asupra gradului de îndatorare şi asupra intenţiei Holde de a 
menţine stabilitatea financiară, sunt în mod natural anticipative. 

Aceste declaraţii anticipative presupun riscuri, incertitudini, cunoscute sau necunoscute, multe dintre acestea fiind 
independente de controlul Emitentului şi toate fiind întemeiate pe ipotezele curente şi estimări cu privire la viitor. Declaraţiile 
anticipative sunt uneori identificate prin folosirea expresiilor anticipative, cum ar fi „credem", .,se preconizează", ,,poate", 
.,va fi", ,,ar putea", .,ar trebui", ,,riscă", ,.se intenţionează", .,se estimează, .,se urmăreşte", .,se plănuieşte", ,.se prezice", 
„continuă", .,presupune", .,poziţionat" sau „se anticipează" sau formele negative ale acestor expresii, alte variaţii ale acestora 
sau expresii similare. Aceste declaraţii anticipative includ aspecte care nu reprezintă fapte istorice. Acestea apar in mai multe 
locuri din acest document şi includ declaraţii privind intenţiile, consideraţiile şi aşteptările Emitentului cu privire la, printre 
altele, rezultatele operaţionale, situaţia financiară, lichiditatea, planurile, dezvoltarea, strategiile şi politica de dividende ale 
Emitentului şi ale industriei în care îşi desfăşoară activitatea. În mod particular, declaraţiile cuprinse în secţiunile intitulate 
• .Re=umat", ,,Factori de Risc" şi ,,Descrierea Emite11111/11f' cu privire la strategia Emitentului şi evenimentele sau 
perspectivele viitoare reprezintă declaraţii anticipative. 

Aceste declaraţii anticipative şi alte declaraţii conţinute în acest document cu privire la aspecte ce nu reprezintă fapte istorice 
implică predicţii. Nicio asigurare nu poate fi dată că asemenea rezultate vor fi atinse; evenimentele sau rezultatele ulterioare 
ar putea fi diferite în mod semnificativ, ca urmare a riscurilor şi incertitudinilor la care este expus Emitentul. Rezultatele 
ulterioare pot diferi în mod semnificativ faţă de cele exprimate în astfel de declaraţii, depinzând de o serie de factori, cum 
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ar fi: primirea aprobărilor din partea terţelor persoane şi/sau a aprobărilor reglementate; aspecte de ordin operational; condiţii 
de piată economice şi financiare; stabilitate politică şi creştere economică; schimbări de lege sau de reglementări 
guvernamentale; dezvoltarea şi folosirea noii tehnologii; succesul parteneriatelor; actiunile concurentilor, partenerilor 
comerciali, creditorilor, agenţiilor de rating şi a altora; dezastre naturale; războaie şi acte de terorism; atacuri cibernetice sau 
sabotaj. În afară de factorii menţionati oriunde în altă parte în prezentul document, cei mentionaţi mai sus sunt factori 
importanţi, deşi nu sunt exhaustivi, care pot cauza ca rezultatele ulterioare şi evolutiile să difere în mod substantial fată de 
cele care sunt exprimate in sau reies implicit din aceste declaraţii anticipative. Noi riscuri pot apărea în mod periodic şi nu 
putem prezice toate asemenea riscuri. Astfel de riscuri şi incertitudini ar putea determina ca rezultatele efective să varieze 
semnificativ de rezultatele viitoare indicate, exprimate sau implicite în astfel de declaratii anticipative. Astfel de afirmatii 
anticipative continute în acest document se referă doar la ffi,JID:Zent1,1lui document. Emitentul declină în mod expres orice 
obligatie sau angajament cu privire la actualizarea de !faliilor anticipative continuie în acest document, pentru a reflecta 
orice modificare în ce priveşte aşteptările acestuia sa ~lrice 111odificare ~,evenimentelor, conditiilor sau circumstantelor pe 
care se întemeiază asemenea declaratii, cu excepti 1cazului în cai-e aceasta este cerută de prevederile legii aplicabile, 
Regulamentului privind Prospectul sau regulilor $ i9fpi;r!).95Aş,i t~~sparentă impuse de legislatia română sau de 
reglementările BVB. -> 

~l,N\~ 
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REZU!\-1AT 

Secţiunea 1 Introducere 

1.1. Denumirea valorilor mobiliare şi numărul internaţional de identificare a valorilor mobiliare 
(.,ISIN"): 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Acţiuni ordinare clasa "A", nominative, indivizibile, dematerializate, emise în cadrul majorării de capital 
social al Holde Agri Invest S.A. Cod ISIN: RO5RYSUM9FJ2. 

Identitatea şi datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entităţii juridice (.,LEI"): 

Emitentul este Holde Agri Invest S.A., societate cu sediul social în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 
I, Camera 103, Birou 3, telefon: +40 3 l 22 533 73, adresa de email: investors@holde.cu, website: 
www.holde.cu, cod unic de identificare fiscală 39549730, număr de ordine în Registrul Comerţului 
140/9208/2018, cod LEI: 787200ORNGGEJW283J46 

Identitatea şi datele de contact ale autorităţii competente care a aprobat prospectul şi, dacii sunt 
diforite, ale autorităfii competente care a aprobat documentul de înregistrare: 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independentei, nr. 15, Sector 5, Bucureşti, 
România, adresă de e•mail oflice(frasfromania.ro, număr de telefon +40 21 66 812 08. 

Data aprobării Prospectului: 2o -o.{; ~U 

Avertismente: 

Emitentul atrage atentia cu privire la unnătoarclc aspecte: 

(a) rezumatul ar trebui interpretat ca o introducere la Prospect şi orice decizie de a investi în valorile 
mobiliare ar trebui să se bazeze pc o CXIUllÎf!J!re-~trospcctului, în ansamblu, de către investitor; 

(b) date fiind caracteristicile acţiunilor c ~lt ri m~biliare, o investiţie în ac\iuni, indiferent de emitent, 
implică riscul pierderii întregului 1tal.investit.in,~ituatia falimentului sau insolventei societă\ii, 
respectiv a unei părti din acesta î~ ~on~"iRO~~riri;i'cv~i_~tii negative a ac\iunilor pc piaţa de capital 
din cauze interne sau externe Emi ~ tuluj;~ORAT .2} 

(c) în cazul în care SC intentează o 'cH&'ric ' în faţa l!!lfl instanţe privind infonna1iile cuprinse în 
Prospect, este posibil ca invcstito'ruJ . rcclamaRt, · în conformitate cu dreptul intern al statelor 
membre, să trebuiască să suporte chcltilliilîe~ traducere a Prospectului înaintea începerii 
procedurii judiciare; 

(d) răspunderea civilă Ic revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere 
a acestuia, dar doar atunci când acesta este înşelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte 
părţi ale Prospectului, sau atunci când acesta nu fumizează, în raport cu celelalte părţi ale 
Prospectului, infonnaţiilc esenţiale necesare pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească 
în astfel de valori mobiliare; 

Secţiunea 2 Informaţii esenţiale privind Emitentul 

2.1. Cine este emitentul valorilor mobiliare? 

2.1.1. 

Holde Agri Invest S.A. 

Informaţii despre Emitent: 

(a) forma sa juridicii, legislaţia în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea şi ţara de înregistrare: 

Emitentul este o societate pc acţiuni, înmatriculată şi funcţionând în confonnitatc cu legea română, 

înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr.140/9208/2018, cod unic de identificare 39549730, 
având sediul social situat în Splaiul Unirii nr. 16, etaj I, Camera I 03, Birou 3, Sectorul 4, Bucureşti, 
România. 

(b) activităţile sale principale: 

Confonn Actului Constitutiv, Emitentul arc ca obiect principal de activitate activităli ale holdingurilor 
(cod CAEN 6420). 
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(c) acţionarul sau acţionarii majoritari ai acestuia, precizând inclusiv dacă este controlat direct 
sau indirect: 

Actionarul semnificativ al Emitentului, care detine cel pu1in 5% este Vertical Seven Group S.R.L., care 
detine un număr de 6.313.500 actiuni (4.855.125 actiuni clasa "A" şi 1.458.375 ac1iuni clasa "B") 
reprezentând 14,6588% din capitalul social al Emitentului. Nu există al!i actionari cu detineri de peste 
5% din capitalul social şi drepturile de vot la nivelul Emitentului. 

Capitalul social, subscris şi integral vărsat al Holde Agri Invest este de 43.069.796 Ici, divizat in 
43.069.796 ac1iuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 leu, din care 37.242.621 ac1iuni ordinare clasa 
„A" admise la tranzactionare şi 5.827.175 actiuni prefcrcntialc clasa „B" nelistate. Emitentul nu este 
deţinut direct sau indirect de un actionar majoritar. 

(d) numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupă o funcţie echivalentă): 

Eugen-Gheorghe Voicu îndeplineşte func1ia de reprezentant pennanent al Administratorului Unic al 
Emitentului, respectiv Holde Agri Management S.R.L., o societate înmatriculată şi funcţionând în 
confonnitate cu legea română, având sediul în Splaiul Unirii, nr. 16, camera 103, biroul nr.2, Etaj I, 
Sectorul 4, Bucureşti, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/7332!2018, având codul unic de identificare 39403009. 

2.2. Principalele informaţii financiare referitoare la Emitent 

2.2.1. Rezultate individuale: 

Indicatori cont de profit şi pierdere (RON) 31/12/2020 31/12/2019 
(a11ditate) (a11ditate) 

Venituri din exploatare 
~ .-, !"1 "\1e,~ 1.215.055 60 

A '"'- ~., 
\ n.772.725) Rezultat operaţional ',:, 

( 1.970.020) 
Rezultat net '~ ,,... (:-" .... j;-"' 

.h.161.518> ( 1.839.565) ':t. .... ~ I 
<t i ........ 

12 . --,-- •·r i-';/ 
- f"'\I I' .._,._..J l• 

9 11/12/2020 31/12/2019 Indicatori de bilanţ (RON) ~ - . (auditate) (a11ditate) 
Total Activ ~ 61.116.848 31.781.141 

Total Datorii 19.769.777 672.492 

Capitaluri proprii 41.347.071 31.108.649 

S11rsa: foforma(iile au fost e:ctra.ve din si111a(iilefi11a11ciare individuale a11ditale ale Emi1e11wlui pe111111 
e.i:erci(iile ji11a11ciare încheiate la 3 I decembrie 20/9 şi 3 I decembrie 2020. 

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 
data de 

31 decembrie 31 decembrie 
2020 2019 

(11ea11di1al) (neauditat) 
(RON) 

Numerar net din activitatea de exploatare -2.414.747 -11.539.750 
Fluxuri nete din activitati de investitii -35.313.802 -3.804.254 
Fluxuri nete din activitati de finanţare 37.682.624 14.643.714 
Creşterea/(descrcştcrea) netă de numerar -45.925 -700.290 
Numerar la inceputul perioadei 57.951 756.143 
Numerar la sfârşitul perioadei 12.027 55.853 

Sursa: Emitenllll 

Rezultate consolidate: 

Indicatori cont de profit şi pierdere (RON) 31/12/2020 31/12/2019 
(auditate) (neauditate) 

Venituri din exploatare 40.757.811 9.906.022 

Rezultat operational 5.472.070 ( 4.277.439) 

Profitul net sau (pierderea netă) atribuibil(ă) 
3.439.751 (4.642.234) actionarilor Emitentului 
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2.3. 

2,3. t. 

Rezultat net I 3.439.751 I < 4.642.234 > I 

Indicatori de bilanţ (RON) 31/12/2020 31/12/2019 
(a11ditate\ l 11ea11ditate)

Total Activ 99.155.328 43.425.391 

Total Datorii 50.968.962 13.744.324 

Capitaluri proprii 47.991.532 29.681.067 

Sursa: lnforma(iile a11 fost extrase din sillla(iile financiare consolidate auditate ale Emile/1111/ui şi ale 
filialelor sale ( .. Gr11p11/'� fa data de şi penim exercifiul financiar i11cheiat la 3 I decembrie 2020, 
completate cu cifrele comparative 11ea11di1a1e aferellle a1111/ui 2019 

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 
data de 

31 decembrie 
2020 

(neauditat) 

31 decembrie 
2019 

(neauditat) 
(RON""'J ___________ _ 

Numerar net din activitatea de exploatare 8.283.783 -6.753.561
Fluxuri nete din activitati de investitii -48.083.789 -15.874.278
Fluxuri nete din activitati de finanţare 22.140.179 39,650,905
Creşterca/(descrcşterca) neti'i a numer
arului 
Numerar la începutul perioadei 
Numerar la sriirşitul perioadei 

Sursa: Emite11t11I 

-149.10)
645.152
496.051

-487.661
1.132.813

645.152 

Opinia auditorului cu privire la situatiile financiare consolidate pentru cxerci1iul financiar 2020 este cu 
rezerve. Baza opiniei cu rezervă este � ,j111n1cât 2020 este primul an i11 care Gnipul a întocmii 
sillla(ii fi11a11ciare consolidate, pe, n'f �Terci fiul financiar incheial la 31.12.2019 nu au Jos/ Îlllocmile (şi 
nici a11dita1e) situa/ii financiare c .�Îsolidate i11 co11forn,1itate ci, OMFP I 802120 I 4. Prin urmare, bila11/ul 
şi comul de profit şi pierdere a1jexate 1111 includ cifre. comparative. Pri11 urmare. llll putem exprima O 

opinie as11pra soldurilor de desc�!fle,;eale Gn1p11{11i, la 31.12.2019. Din mome111 ce soldurile iniţiale 
i111ră i11 determinarea performantei.fi11anciare consolidate aferell/ă a11u/11i încheiat la 31.12.1020, 1111 am 
putut determina măsura în care ar ji_pţJtuf-,fi necesare ajustări din perspectiva re:u/Jawlui afere/11 
exerci{i11l11ifinanciar Încheiat la 3/.12.Io:W�in urmare, 1111 putem exprima şi m, exprimăm o opinie 
asupra cifrelor comparative de la 31.12.2019, şi asupra impactului poten{ial asupra contului de profit 
şi pierdere consolidat aferent exerci/i11l11ifi11a11ciar încheiat la 31. I 2.2020." 

Riscurile-cheie specifice Emitentului 

Riscul climatic - Evolu1iile climatice afectează Emitentul direct. În fiecare an există riscul de secetă 
şi/sau de iarnă caldă care poate compromite culturile. În cazul în care Holde pierde o parte sau chiar toate 
culturile, există posibilitatea ca aceştia să nu îşi poată îndeplini obligaţiile contractuale şi să plătească 
crean1elc restante. 

Riscul generat de modelul de afaceri bazat pc arcndi'i - Modelul de afaceri al Emitentului prevede că 
structura optimală de exploatare a suprafetelor este 75% model de tip arendă, 25% în regim de 
proprietate. Există riscul ca după expirarea perioadei contractului de arendă, proprietarul terenului să nu 
mai dorească să închirieze terenul către Holde şi, astfel, Emitentul va putea pierde o parte din terenul pc 
care ii operează. 

Riscuri legate de cantităţile care pot li comercializate - Fermierii nu au nicio modalitate reală de a şti 
câţi alţi fermieri plantează o anumită cultură sau cc randamente medii pot avea într-un anume an. Adesea, 
un pre1 bun pentru o anumită cultură într-un an ii motivează pc mulţi fermieri să planteze cultura 
respectivă anul următor. Această schimbare creşte producţia în fala cererii constante, reducând preţul şi 
făcând recolta mult mai puţin atractivă în anul următor. Există, de asemenea, un risc legat de scăderea 
vânzărilor şi a preţurilor datorită numărului crescut de fermieri concurenti sau a schimbării prcferintclor 
consumatorilor. 

Riscul legat de diminuarea sau eliminarea subvenţiilor APIA - Se referă la scenariul modificării 
cadrului legal la nivel european privind acordarea de subvenţii şi ajutoare fermierilor din UE. O 
asemenea măsură ar avea un impact sistemic asupra pielci produselor agricole şi a prctului acestora. 
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Riscul asociat planului de scalare şi dezvoltare a afoccrii - Emitentul vizează o creştere sustenabilă 
prin achiziţionarea de noi ferme şi prin continuarea investiţiilor în modernizarea fermelor existente în 
portofoliul său. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca ritmul în care Emitentul îşi extinde 
suprafaţa operată să nu fie la nivelul aşteptărilor şi estimărilor, iar in acest caz ar putea genera efecte 
negative asupra situaţiei financiare a Emitentului. 

Secţiunea 3 Informaţii esenţiale despre valorile mobiliare 

3.1. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 

3.1.1. lnformatii privind valorile mobiliare: 

(a) tipul şi clasa Acţiunilor Noi:

3.2. 

Emitentul va emite acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate de clasă A.

(b) moneda în care sunt exprimate, valoarea nominală unitari a acestora, numărul de valori
mobiliare emise şi scadenta Acţiunilor Noi: 

Moneda Acţiunilor este RON, valoarea nominală unitară a Actiunilor este I RON, iar numărul valorilor 
mobiliare nou emise este de până la 21.000.000. 

(c) drepturile asociate Acţiunilor:
• Dreptul de a participa şi de a vota la adunarea generală a acţionarilor;
• Dreptul la dividende, şi anume de a participa la distribuirea profitului net al Emitentului;
• Dreptul de preferinţă;
· Dreptul de infonnare;
• Dreptul de a alege şi de a fi ales in organele de conducere;
• Dreptul de retragere în anumite cazuri şi condiţii prevăzute de lege;
• Dreptul de a participa la distribuirea activelor in caz de lichidare;
· Dreptul de a contesta hotărârile unariigenerale;
• Dreptul la mecanisme sigure Jli�gistrar� şi'contirmare a proprietăţii asupra acţiunilor emise 

de Emitent· şi J t' li'�-.. r::t• � 
, � r" - J 

• Alte drepturi ale acţionarilo -� !.. -_\•-:! c.1 � 

(d) rangul relativ al valorilor mol>iÎiar�irfs��ira\apitalului emitentului în caz de insolventă,
inclusiv, acolo unde este cazul>i�orJ!!.�{H,l�pfivirc la nivelul de subordonare a valorilor 
mobiliare: � 

În caz de insolventă, prin natura lor, acţiunile - inclusiv acţiunile obiect al prezentei Oferte - conferă 
deţinătorilor un rang inferior de prioritate raportat la alţi creditori ai Emitentului. În caz de insolvenţă, 
acţionarii sunt îndreptăţiţi la sumele reziduale după lichidarea completă a activului în favoarea 
creditorilor Emitentului, proporţional cu cotele de participare la capitalul social. 

(e) politica privind dividendele sau distribuirea acestora:

Acţiunile preferenţiale (clasa .,B") cu dividend prioritar, fără drept de vot, emise de Societate, sunt 
acţiuni emise în condiliile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile ( .. Legea Societiţilor") şi 
conferă titularilor lor, conform Actului Constitutiv al Emitentului, dreptul la un dividend prioritar în 
valoare de 50% din valoarea nominală a acţiunii de 1 RON, respectiv un dividend de 0,5 RON pc acţiune 
(.,Dividend Prioritar"). Cuantumul dividendelor preferenţiale datorate este plafonat la maxim 35% din 
totalul profiturilor distribuibile către acţionari în anul respectiv. Plafonarea nu va implica, în niciun caz, 
reportarea diferenţei de dividend preferenţial până la 50 de bani/acţiune preferenţială. Conform Actului 
Constitutiv al Societăţii, calcularea Dividendului Prioritar va începe în cel de-al treilea an de la 
înmatricularea Societălii şi se va putea face inclusiv prin alocarea de acţiuni ordinare în contul sumelor 
datorate ca Dividend Prioritar. Astfel, prima plată a Dividendului Prioritar se va face în anul 2022 pentru 
exerciţiul financiar 2021. 

Administratorul Unic îşi propune să îşi recompenseze investitorii, deţinătorii de ac1iuni ordinare (clasa 
„A") prin acordarea de acţiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părţi din profiturile nete 
acumulate de Societate, în măsura în care Holde înregistrează profituri. 

Unde vor li tranzacţionate valorile mobiliare? 

Acţiunile ordinare (clasa .,A") noi emise de HOLDE AGRI INVEST S.A. vor fi admise la tranzacţionare 
pc Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, la categoria AeRO 
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3.3. 

3.4. 

3.4.1. 

Premium. 

Nu există garanţii asociate Acţiunilor Noi. 

Riscurile-cheie spccllice Acţiunilor Noi 

Riscurile asociate cu o investiţie directă în acţiuni listate - Investitorii ar trebui să fie conşticn1i asupra 
riscului asociat cu o invcstilie în ac1iuni. Datorită volatilităţii şi evoluţiei impredictibile a preţurilor 
acţiunilor (care poate fi indusă de o multitudine de factori legaţi fie de activitatea Emitentului, fie de 
volatilitatea generală a pieţei), alături de riscul pierderii investiţiei în cazul unui eventual faliment al 
Emitentului, nu se recomandă o astfel de investiţie acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranţă faţă 
de risc. 

Riscul asociat cu listarea pc o piaţă de capital emergentu - Piaţa de capital din România, în raport cu 
pic1clc mai dezvoltate, prezintă un risc mai ridicat de lichiditate şi volatilitate a valorilor mobiliare. Nu 
poate fi garantat faptul că un investitor care cumpără ac1iunile va putea sa Ic vândă oricând la un preţ 
satisfăcător. 

Riscul suspendării tranzacţionării acţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti - În cazuri speciale 
precum evenimente deosebite sau situa1ii litigioase, ASF poate decide suspendarea tranzac1ionării I 
acţiunilor, cu impact asupra posibilitălii investitorilor de a vinde acţiunile în orice moment dorit şi asupra 1 
valorii de piaţă a acestora la reluarea tranzacţionării. 

Secţiunea 4 Informaţii esenţiale privind orerta publică de valori mobiliare 

4.1. Condiţiile şi calendarul pentru a investi în Acţiunile Noi 

Oferta are drept obiect un număr total de 21.000.000 acţiuni ordinare clasa „A", nominative, indivizibile, 
de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de I Icu/acţiune, emise de Holde 
Agri Invest S.A., care vor fi oferite în cadrul Ofertei la preţul de subscriere de 1,38 lei/acţiune şi se vor 
putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferinţă alocate tuturor act ionarilor înscrişi în Registrul 
Ac!ionarilor la data de înregistrare 2 aprilie' ;2:l�şi_c„arc nu le-au înstrăinat în perioada de tranzacţionare 
a drepturilor de prcferin{ă, respectiv p ��nclor car�au dobândit, in perioada de tranzac1ionarc a 
drepturilor de preferinţă, drepturi de (eferintă,de .la; acţionarii din Clasa A înrcgistrnli în registrul 
actionarilor Societăţii linul de către Dt:pozitarul.Central S.A., la data de înregistrare de 2 aprilie 2021 
(.,Persoanele Îndreptăţite"), câte un I r�t �� l?refţrinţă P,�fttru fiecare acţiune deţinută.

Pentru subscrierea unei Acţiuni Noi, -�·e durata exercitării drepturilor de preferinţă, o Persoană 
Îndreptăţită trebuie să de!ină l ,773458142SSJ�pturi de prefcrinlă, Poate fi subscris un număr 
maxim de Acţiuni Noi calculat prin împărţirea numărului de drepturi de prcferin{ă detinute de Persoana 
Îndreptălită la numărul drepturilor de prcfcrintă necesare pentru a subscrie o Ac1iunc Nouă 
(l,773458142857143). În cazul în care numărul maxim de ac1iuni care pot fi subscrise pc parcursul 
perioadei de exercitare a drepturilor de preferinţă (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este 
un număr natural, numărul maxim de acţiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la următorul 
număr natural inferior. 

Drepturile de preferinţă emise ac1ionarilor din Clasa A sunt transferabile şi vor fi admise la tranzactionare 
pc pia1a AeRO operată de Bursa de Valori Bucureşti şi vor fi tranzactionatc pentru o durată de cinci (5) 
zile luc-'1oare, începând cu a doua zi lucratoarc de la publicarea prospectului, respectiv între 
25". o�.� 2j şi 3' I • o(, 1-o--21 

Perioada de exercitare a drepturilor de preferinţă va fi de 30 zile calendaristice, începând din a treia zi 
lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă, respectiv între: 
Q1 .oCo, 262\ şi O 3. o'+.'2o'2 l .; subscrierea în cadrul Ofertei se va realiza in intervalul 
9:00 -17 .00 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare când programul de subscriere 
este 9.00-13.00. 

În termen de o ( 1) zi lucrătoare de la încheierea perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă, Emitentul 
va publica un raport curent prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti, prin care va anunţa rezultatul 
subscrierilor realizate în perioada drepturilor de preferinţă şi numărul de acţiuni rămase cc vor face 
obiectul plasamentului prival 

Acţiunile Noi rămase nesubscrise după subscrierea în cadrul dreptului de preferinţă, vor fi oferite în cadrul 
unui plasament privat adresat unor (i) anumiţi investitori institu1ionali şi profesionişti din Spaţiul 
Economic European (,,SEE") (inclusiv din România), care sunt .,Investitori Calificali'' în sensul 
Articolului 2{c) din Regulamentul (UE) 201711129 al Parlamentului Eurooean si al Consiliului din 14 
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4.2. 

4.2.t. 

4.3. 

iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 
admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pc o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 
2003/71/CE (Regulamentul privind Prospectul); şi/sau (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele 
decât Investitori Calificaţi per Stat Membru; şi/sau (iii) investori cărora Ic pot fi adresate şi direcţionate 
asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepţiile de la Regulamentul S 
(,.Regulamentul S") din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii 
(.,Legea privind Valorile Mobiliare") şi tără să existe o obligaţie de conformare cu orice alte formalită\i 
conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care şi doar dacă o investiţie în Ac\iunile Noi nu constituie 
o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor (,.Plasamentul Privat").

Etapa a doua a majorării se va derula pe o perioadă de I O zile lucrătoare, începând cu a doua Zi Lucrătoare 
ulterior finalizării subscrierii dreptului de preferinţă. Plasamentul Privat nu face obiectul prezentului 
Prospect. 

Acţiunile Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, 
vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de 
Capital Social. 

Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în Secţiunea I a Depozitarului Central pol subscrie numai 
prin intermediul BT Capital Partncrs SA, prin transmiterea în perioada de subscriere, in format fizic sau 
pc suport electronic, prin email, cu semnătură electronică extinsă calificată, Formularul de subscriere in 
original, însoţit de dovada platii şi documentele prevăzute în prezentul prospect. Intermediarul va 
confirma, printr-un email de confirmare, primirea formularului de subscriere semnat electronic şi trimis 
prin e-mail 
Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentul · "n,-Secţiunca a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) 
vor putea subscrie atât prin intermediul, . 'căpl,�-Piţrt!]ers, cât şi prin oricare alt intermediar autorizat 
de către ASF (cu condi1ia ca învestito f�a.dcti,I!� acţiunhîntr-un cont de investiţii deschis la respectivul 
int�rme�ia�), în fiecare zi lucrătoar_e,!�

n ��ri'?�? �e subSpricre, între orcic 9.00 si 17.00, mai puţin în
ultima z1 cand programul de subscrie ese mch1dt!..la ora 13.00. 
Investitorii care deţin acţiuni ale EmNcnttiiu{idfs�c'ţiuMa a III-a a Depozitarului Central (conturi ale 
Participanţilor) vor subscrie direct î��ţst1:_mul Dep9zitarului Central S.A., plata acestora fiind în 
conformitate cu reglementările Depozitarul�t·S.A 

Costul total estimat al emisiunii este de aproximativ 288. I 60 Ici şi se compune din: comisionul 
intermediarului ofertei, la care se adaugă taxele şi comisioanele datorate instituţiilor pieţei de capital 
(ASF, Depozitarul Central, BVB), precum şi cele datornic Registrului Comerţului. Emitentul nu percepe 
în mod direct cheltuieli investitorilor în ofertă. 

De cc a fost elaborat acest Prospect? 

Motivele Ofertei: Capitalul acumulat in timpul operaţiunii de majorare a capitalul social va finanţa 
planurile de dezvoltare ale Emitentului, cum ar fi achiziţionarea de noi ferme, investiţii in depozitare, 
utilaje, iriga1ii, modernizarea fermei şi finanţarea unui proiect de start-up agri-tcch. 

Utilizarea şi cuantumul net estimat al veniturilor: Din suma obţinută ca urmare a Ofertei, Emitentul 
estimează că va investi aproximativ 70% din capital în extinderea suprafeţelor prin achiziţia fermelor 
localizate în Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, precum şi in Olt sau Constanţa. Restul de 30% va 
fi utilizat pentru modernizarea fermelor existente, ceea cc poate creşte semnificativ profitabilitatea. 
Modernizarea fermelor include investiţii în spaţii de depozitare, utilaje şi irigaţii • care pot maximiza 
producţia - şi, nu în ultimul rând, in proiecte agri-tech cu care Emitentul poate avea sinergii foarte bune. 

Cuantumul net estimat al veniturilor obţinute ca urmare a Ofertei este de 28 .691.840 RON 

Oferta nu face obiectul unui acord de subscriere fermă. 

Descrierea oricărui connict de interese semnificativ legat de Ofertă sau de Admiterea: Nu este 
cazul. 

Cine este orertantul? 

Ofcrtanul valorilor mobiliare este Emitentul. 
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PARTEA I 
INFORMA ŢII PRIVIND EMITENTUL 

1. Persoane responsabile, informaţii privind terţii, rapoarte ale experţilor şi aprobarea autorităţii competente

I.I Persoane responsabile (conform Secţiunii 1.1 din Anexa 24 şi Secţiunii 1.1 din Anexa 26 din Regulamentul
Delegat 2019/980)

Emitentul, Holde Agri Invest S.A., declară că este o societate pc actiuni infiintată în mod corespunzător şi functionând 
în mod valabil în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat Splaiul Unirii, nr. I 6, camera I 03, biroul 
nr.2, Etaj I, Sectorul 4, Bucureşti, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pc lângă Tribunalul 
Bucureşti cu nr. 140!9208/2018, cod unic de înregistrare 39549730 şi acceptă responsabilitatea cu privire la informatia 
conţinută in acest Prospect.. 

Persoana responsabilă din partea Emitentului pentru infonnatiilc cuprinse în prezentul Prospect: Holde Agri 
Management S.R.L., în calitate de administrator unic, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. 
140/7332/2018, Cod Unic de Inregistrarc 39403009, cu sediul în Splaiul Unirii, nr. 16, Et. I, Cam. 103, Biroul nr. 2, 
Sector 4, Bucureşti, reprezentată legal de Eugen-Gheorghe Voicu, reprezentant permanent al Holde Agri Management 
S.R.L. 

Intermediarul Ofertei este BT Capital Partners S.A., organizată şi functionând conform legilor din România, 
înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJR0ISSIF/120022 din data de 20 aprilie 2006, înregistrată la Registrul Comerţului 
cu nr. 112/3156/1994, având codul unic de înregistrare 6 838953, cu sediul social situat în Str. Constantin Brancusi nr. 
74-76, parter, judeţul Cluj, Cluj-Napoca (,.BTCP" sau „Intermediarul"). Intermediarul nu îşi asumă răspunderea
pentru exactitatea, realitatea şi acuratctea informaţiilor cuprinse în Prospect sau pentru alte declaraţii făcute sau pretinse
a fi făcute prin intermediul acestuia sau în numele acestuia in legătură cu Emitentul sau Actiunilc Noi, cu excepţia
informa1iilor incluse în secţiunile incluse/verificate de către Intermediar în Prospect, respectiv Partea IV, ,,Informaţii
privind Ofer/a şi Admiterea la /ran:ac(ionare", şi în formularele de subscriere şi revocare, şi cu exceptia răspunderii
asumate cu privire la procesul de subscriere prin agcn�iledntcnncdiarului, astfel cum se mcntioncază în Partea IV, 
,Jnforma(ii privind Oferta şi Admiterea la tra11:ac/i �!PrJ,\df.;''pr¾i>

�

cct. 
...,..... .... .,,:, 

Persoanele responsabile din partea Intermediarul �eni�,i�.9'2"atiil
.
c, cuprinse în prezentul Prospect: Dan iela Secară, 

Director General. t; i, -
. I r"6 AP:-':16A . .h

1.2 Declaraţii ale persoanelor responsabile (conrorm Secţiunii 1.2•<1in Anexa 24 şi Secţiunii 1.2 din Anexa 26 din 
Regulamentul Delegat 2019/980) 

� 
Pc baza tuturor cunoştintclor de care dispune Emitentul (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), 
informa1ia continută în acest Prospect este în conformitate cu realitatea şi nu conţine omisiuni care pot afecta în mod 
semnificativ această informaţie. 

Pc baza tuturor cunoştintclor de care dispune Intermediarul (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), 
infonnaJia conţinută în acest Prospect, pentru care îşi asuma responsabilitatea conform Secţiunii 1.1 de mai sus, este în 
conformitate cu realitatea şi nu cantine omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informaţie. 

1.3 Declaraţii/ rapoarte ale experţilor (conform Secţiunii 1.3 din Anexa 24 şi Secţiunii 1.3 din Anexa 26 din 
Regulamentul Delegat 2019/980) 

Nu este cazul, cu exccptia rapoartelor de audit prezentate în Prospect. 

Auditorul Emitentului este Mazars Romania S.R.L., o societate independentă de audit, care a auditat situaţiile 
financiare individuale ale Emitentului pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019 şi 31 decembrie 2020, 
respectiv situaţiile financiare consolidate ale Emitentului şi ale filialelor sale (,,Grupul") la data de şi pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2020. 

Mazars Romania S.R.L., cu sediul situat în Str. Ing. George Constantinescu 4B si 2-4, etaj 5, cam. 2, Globalworth 
Campus Pipera, Building B, Bucurcsti, Sector 2, este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40 / 756/1995, având 
codul unic de înregistrare 6970597, este membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrată în 
Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiari cu numărul F A699/2007. 

Nicio persoană nu a fost autorizată să dea nicio informatic sau să facă vreo declaraţie în legătură cu Oferta sau 
subscrierea Acţiunilor Noi, cu excepţia celor care sunt conţinute în acest Prospect iar, dacă au fost date asemenea 
informatii sau făcute asemenea dcclara1ii, acestea nu ar trebui privite drept autorizate de către Emitent, Intermediar sau 
afiliaţii acestora. Dacă cineva fumizează oricărui investitor informaţii diferite sau inconsecvente în raport cu cele 
conţinute in Prospect, acesta nu ar trebui să se bazeze pc asemenea infonnatii. 

Acest Prospect este pus la dispozitic de către Emitent pentru a permite potenţialilor subscriitori să evalueze posibilitatea 
de a subscrie Acţiuni Noi. Acest Prospect nu este menit să constituie baza niciunei evaluări de credit sau de altă natură 
şi nu ar trebui să fie considerat drept o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului privind faptul că orice 
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destinatar al acestui Prospect ar trebui să subscrie sau să achiziţioneze Actiunile Noi. Nici Intermediarul şi niciunul 
dintre afiliaţii sau consultanţii acestuia nu dau vreo declaraţie sau garanţie, explicită sau implicită, cu privire la 
exactitatea sau caracterul complet al oricăror informaţii continuie în acest Prospect sau la situatia corporativă, financiară 
sau comercială a Emitentului şi nicio informatic inclusă în acest Prospect nu este şi nici nu va fi considerată o promisiune 
sau o declaraţie a Intermediarului cu privire la evenimente trecute sau viitoare. Se interzice orice reproducere sau 
distribuire, integrală sau parţială, a acestui Prospect sau orice dezvăluire a continutului acestuia, cu excepţia situaţiei in 
care conţinutul Prospectului este disponibil în alt mod publicului larg, precum şi orice utilizare a informaţiilor din acest 
document in alt scop decât în vederea căruia a fost întocmit. Punerea la dispoziţie a acestui Prospect nu trebuie, în nicio 
situaţie, să creeze niciun fel de presupunere care să conducă la ideea că nu a existat vreo schimbare în activitatea 
Emitentului de la data prezentului Prospect, sau că informaţiile conţinute in acesta sunt corecte la orice dată ulterioară 
Prospectului. Acceptarea acestui Prospect de către fiecare potenţial subscriitor în Acţiunile Noi constituie acordul 
acestuia cu privire la cele menţionate mai sus. 

Intermediarul nu face nicio declaraţie, nici explicită, nici implicită, cu privire la exactitatea sau caracterul complet al 
oricăror informaţii din prezentul Prospect. Fiecare potenţial subscriitor în Acţiunile Noi ar trebui să aprecieze în mod 
individual relevanţa informaţiilor conţinute în acest Prospect, iar orice subscriere a Actiunilor Noi ar trebui să se bazeze 
pc o astfel de verificare independentă, după cum consideră necesar, inclusiv pc evaluarea riscurilor implicate şi pc 
propria analiză a caracterului adecvat al oricărei asemenea investiţii, luând in calcul in mod special propriile obiective 
privind investiţiile şi experienţa, precum şi orice alţi factori care pot prezenta rclcvanJă pentru un astfel de investitor în 
legătură cu subscrierea Acţiunilor Noi. 

Fără a aduce atingere vreunei obligatii a Emitentului (cu privire la care Intermediarul nu îşi asumă nicio responsabilitate) 
de a publica rapoarte curente şi periodice in conformitate cu prevederile Legii 2412017, ale Regulamentului 5/2018, ale 
Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind abuzul pc piată şi de abrogare a 
Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 
2004/72/CE ale Comisiei, precum şi cu orice nite legi şi regulamente aplicabile, nici predarea prezentului Prospect şi 
nici orice subscriere realizată în legătura cu acesta nu vor crea, în nicio situaţie, vreo implicaţie care să conducă la ideea 
că nu a existat vreo schimbare în activitatea Emitentului de la data prezentului Prospect sau că informatiilc conJinutc în 
acesta sunt corecte la orice dată ulterioară prczcnrului Prospect._ 

;,r..;..v-

Prczcntul Prospect se adresează exclusiv Persoanelor Înd .,,tă�tc ca:'ccau'ârcptul să îşi exercite Drepturile de PrcfcrinJă
prin subscrierea Acţiunilor Noi in cadrul Perioadei de S criere . .-...

. 
T • � \ ,-.:. ... w J -�' 

Potenţialul subscriitor nu trebuie să trateze informaţiile ; prczcrittil Pi:_ospc1;
1

t ca reprezentând consultanţă de investiţii, 
juridică sau fiscală. Fiecare potenţial subscriitor trebuie �ii îşi' conSLlflliropriul consultant juridic, consultant financiar' 
contabil şi alţi consilieri pentru consultanţă juridică, fiscată;-comcrcială, ţinănciară şi pentru alte servicii de consultanJă 
conexe referitoare la investiţia în Acţiunile Noi. Nici EmitctituL't:niţi:Initnncdiarul nu fac nicio dcclaratic cu privire la 
legalitatea unei investiţii în Acţiunile Noi realizate de un potenţial investitor în baza legislaţiei relevante sau a unei 
legislaţii similare privind investiţiile. Orice potenţial subscriitor care se hotărăşte să subscrie Acţiunile Noi are obligaJia 
de a cunoaşte şi de a se confonna rcstrictiilor şi limitărilor aferente unei investitii in Acţiunile Noi, prevăzute în prczcnrul 
Prospect. Prin realizarea unei subscrieri în Acţiunile Noi, potcntialii subscriitori îşi asumă orice răspundere atrasă în 
cazul în care respectiva subscriere sau achiziţie este considerată ilegală în ţara lor de rcşcdin1ă. 

Cu excepţia celor expres prevăzute în prezentul, informaţiile care se regăsesc pc website-ul Emilcntului, pc orice website 
la care se face referire în acest Prospect sau pc orice website care contine legături directe sau indirecte către website-ul 
Emitentului nu sunt incorporate prin referinţă la acestea în prezentul Prospect şi orice decizie de a subscrie AcJiunile 
Noi nu ar trebui să se bazeze pc aceste informaţii. 

Acest Prospect nu constituie sau nu face parte din nicio ofertă sau invitatic privind vânzarea sau emisiunea şi nu 
constituie sau nu face parte din nicio solicitare a vreunei oferte de achiziţie de orice titluri de valoare, altele decât titlurile 
de valoare la care se referă şi/sau nu constituie şi nici nu face parte din nicio ofertă sau invitaţie de a vinde sau emite 
acele titluri de valoare şi nu constituie sau nu face parte din nicio solicitare a vreunei oferte de achizitic a acelor titluri 
de valoare de către vreo persoană, în orice circumslanJc în care respectiva ofertă sau solicitare este ilegală. Distribuirea 
accsrui Prospect poate fi restricţionată prin lege (inclusiv in baza unei autoriza1ii, aprobări sau notificări obligatorii sau 
necesare) in anumite jurisdicţii. Potenţialul subscriitor are obligaţia de a se informa cu privire la existenta oricăror astfel 
de restricţii şi de a respecta orice astfel de restricţii. Nici Intermediarul şi nici Emitentul nu au intreprins nicio acţiune 
de natură să permită, altfel decât în România în baza Ofertei, lansarea unei oferte de Acţiuni Noi sau posesia ori 
distribuirea acestui Prospect sau a oricărui alt material de ofertă sau formular în legătură cu Acţiunile Noi, în vreo 
jurisdicţie în care ar fi necesară o astfel de acţiune. Acest Prospect nu poate fi utilizat pentru sau in legătură cu nicio 
ofertă către, sau solicitare adresată de către nicio persoană din orice jurisdic1ic sau în orice circumstanţe în care o astfel 
de ofertă sau solicitare nu este autorizală sau este ilegală. 

Intermediarul acţionează exclusiv pentru Emitent şi, drept urmare, nu acţionează pentru nicio altă persoană in legătură 
cu Oferta, şi nu va fi tinut răspunzător faţă de nicio altă persoană pentru faptul de a-şi fi protejat clientul sau pentru că 
a fumizat servicii de consultanţă in ceea cc priveşte Oferta. 
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1.4 Informaţii din surse terţe (conform Secţiunii 1.4 din Anexa 24 şi Secţiunii 1.4 din Anexa 26 din Regulamentul 
Delegat 2019/980) 

Informaţii economice, privind piaţa şi industria 

lnfonna1iilc cu privire la tcndin1clc macroeconomice, poziţia de pc pia!ă şi alte date din industrie referitoare la activitatea 
Emitentului, cuprinse in prezentul Prospect au fost extrase din surse oficiale şi din industrie, date compilate de 
organizatiile profesionale şi analişti, informa]ii provenind din alte surse externe şi din cunoştin]cle Emitentului privind 
pia]a. Sursele acestor informaţii, date şi statistici includ publicaţii independente din industrie, studii de piaţă, sondaje 
interne, rapoarte şi estimări şi alte infonnaţii disponibile publicului. Aceste informatii pot suferi modificări şi nu pot fi 
verificate cu certitudine completă din cauza limitărilor privind disponibilitatea şi certitudinea informaţiilor brute şi a 
altor limitări şi incertitudini inerente oricărui studiu statistic. 

Cu toate că Emitentul consideră că infonnaţia provenită de la terţe părţi şi inclusă in acest document este corectă, 
informa]iilc respective nu au fost verificate in mod independent şi nici Emitentul, nici Intermediarul, nu fac nicio 
declaraţie şi nici nu garantează corectitudinea sau caracterul complet al informaţiei respective, astfel cum este inclusă 
în acest Prospect. Emitentul confinnă că informaţiile din acest Prospect provenite de la terţe părţi au fost reproduse cu 
acurateţe şi, în măsura în care are cunoştinţă şi poate evalua acest aspect din datele publicate de către aceste terţe părţi, 
nu au fost omise fapte care ar determina ca informaţiile reproduse să fie incorecte sau să inducă în eroare. 

Acolo unde informaţia provenită din surse externe este inclusă în acest Prospect, sursa acesteia a fost identificată. 

1.5 Declaraţie (conform Secţiunii 1.5 din Anexa 24 şi Secţiunii 1.5 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 
2019/980) 

Persoanele responsabile declară că acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, in calitate 
de autoritate română competentă în sensul Regulamentului privind Prospectul, prin decizia 6S-'3 din data 
de 2. O. o.S-• ?o U . Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punctul de vedere al 
îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil şi coerent impuse de Regulamentul privind Prospectul, 
iar o astfel de aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a Emitentului sau a valorilor mobiliare care 
face/fac obiectul acestui Prospect. Investitorii ar trebui să evalueze ci înşişi în cc măsură investiţia în valorile mobiliare 
care fac obiectul acestui Prospect este adecvată. -�l;;i,fost elaborat în conformitate cu articolul 15 din 
Rcgulamcnrul privind Prospectul. ,J, 

· \ ,:r / � t-r��. r. ! 
1.6 Interesele persoanelor fizice şi juridice im lfcate în crilisiune/

3/
o ertii (conform Secţiunii 1.6 din Anexa 26 din

�- -
r.; Regulamentul Delegat 2019/980) % A.f-?r'Jl3f.,_Ţ f 

..-;..� 4 

Nu există niciun conflict de interese care ar putea influcn1a semnificativ emisiunea/Oferta. 
-......:_ h-.. ,,.•!>-/ 

2. Strategic, performanţii şi mediu de afaceri (conform Secţiunii 2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat
2019/980)

2.1 Informaţii privind identitatea Emitentului (conform Secţiunii 2.1 din Anexa 24 din Regulamentul 
Delegat 2019/980) 

Emitentul este Holde Agri Invest S.A., o societate pc acţiuni infiin1ată în mod corespunzător şi funcţionând în mod 
valabil în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat Splaiul Unirii, nr. 16, camera I 03, biroul nr.2, Etaj 
I, Sectorul 4, Bucureşti, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pc lângă Tribunalul Bucureşti cu 
nr. ]40/9208/2018, cod unic de înregistrare 39549730, cod LE[ 787200ORNGGEJW283J46. Emitentul a fost întiin1at 
în data de 27 iunie 2018, pc durată nelimitată. Emitentul functioncază în conformitate cu legile române aplicabile. 

Date de contact ale Emitentului sunt: 

website: v. \\·\\.holde cu; 
e-mail: imcstors'u holde.cu;
telefon: +40 31 22 533 73.

Emitentul declară că informaţiile de pc website-ul wv. w .holdc.cunu fac parte din Prospect. 

2.1.1 Modificări semnificative ale structurii de finanţare (conform Secţiunii 2.1 .1 din Anexa 24 din Regulamentul 
Delegat 2019/980) 

De la sfârşitul cxerci1iului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, nu s-au înregistrat modificări semnificative ale 
structurii de împrumut şi de finantare a Emitentului. 

Grupul înregistrează datorii purtătoare de dobândă cumulate în valoare de 36,8 de milioane de Ici (din care 28.8 de 
milioane de Ici credite bancare şi scontări APIA şi 8 milioane de Ici lcasing-uri financiare) şi numerar şi echivalente de 
numerar în valoare de 0,5 milioane de Ici. Astfel, datoria netă a Holde Agri Invest la data de rcferinlă este în valoare de 
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37,2 de milioane de Ici. Structura de capital a grupului Holde a înregistrat un indicator al lichidităţii curente (Active 
curcntc/Dalorii curente) de 0,91 şi un Grad de Îndatorare (Capital împrumutai mai marc decât 1 an/Capital angajat) de 
51% 

2.1.2 Modnlitiiti de linanţnre (conform Secţiunii 2.1.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Având în vedere că agricultura este un domeniu care depinde in mod constant de accesul la capital, Emitentul va finan1a 
dezvoltările viitoare prin efectuarea regulată de operaţiuni de majorare de capital, reinvestirea profiturilor, credite 
bancare, lcasing financiar, precum şi prin emisiuni de obligaţiuni corporative (neu1iliza1c până acum). 

Emitentul îşi propune să ajungă unul dintre cei mai importanţi jucători în agricultură şi să crească suprafaţa lucrată până 
la 20.000 sau chiar 30.000 hectare in unnătorii 3-4 ani prin achiziţii de societăţi care dc1in suprafctc sau au contracte in 
arendă. În plus, Emitentul arc un plan pentru investiţii în fermele pc care Ic operează in prezent- in spaţii de depozitare, 
utilaje, irigaţii, modernizarea fermei• care pot maximiza producţia - şi, nu în ultimul rând, in proiecte agri-tcch cu care 
poale avea sinergii foarte bune. În acest fel, conducerea se va strădui să crească an de an profitabilitatca Emitentului. 

2.2 Prezentare generalii a activităţilor (conform Secfiunii 2.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Ideea proiectului „Holde Agri Invest" a fost concepută in 2016, de patru antreprenori români, Liviu Zăgan, Robert 
Maxim, Matei Georgescu şi Alexandru Covrig. În 2017, fondatorii şi-au unit forţele cu echipa fondului local de 
investiţii, Certinvest, iar in 2018, au înfiinţat Emitentul. La scurt timp după infiin1are, Emitentul a atras o investiţie 
externă de la Vertical Scvcn Group S.R.L., fondat de antreprenorii Julian Circiumaru şi Andrei Creţu. 

În iulie 2018, Emitentul a făcut prima achiziţie, o fermă de aproximativ 2.800 hain zona Roşiori de Vede din judeţul 
Teleorman şi a preluat cinci societăţi şi centrul de mecanizare existent care deserveşte suprafaţa totală exploatată. În 
aprilie 2020, Emitentul a achizi1ionat ferma Agromixt Buciumcni, o societate fondată in 1991 cu capital românesc, care 
operează terenuri agricole înjudc\ul Călăraşi, ajungând astfel la peste 7.000 ha de teren exploatat. În cursul anului 2020, 
Emitentul a continuat extinderea şi in data de 31 decembrie 2020, avea 8.496 ha (9.250 ha in vara anului 2021 ), dintre 
care 7.827 ha au fost exploatate în anul agricol 2019/2020,.-fpntribuind la rezultatul financiar aferent anului 2020. 

A . . d b E . I . . I

�

�•�, ·1� . 1 I d . • . ct1v11atea c ază a mltcntu m constă m c;,cp oa _sea terenu� ?r ag{1co c pc care c eţmc m proprietate sau pc care
le arc contractate sub formă de arendă, prin intc �diul·socictălilor pe care le controlează, iar în ciclul agricol 2019-
2020 aceasta s-a desfăşurat după cum urmează: � · - - f) 

r, "r r oP. 
- Inter Muntenia S.R.L. avea în exploatare 76 h-a· de teren agricol în zona Teleorman, cultivate în proporţie de

32% cu cultura bio de floarea-soarelui, iai".jcsllt_l d�.�81/ din terenurile detinulc sunt cultivate cu culturi
convcn1ionalc de grâu, porumb şi mazăre �
Agro Sargadillo S.R.L. avea in exploatare 545 ha de teren agricol în zona Teleorman, cultivate in proporţie de
43% cu culturi bio de mazăre, 31 % culturi bio de grâu, 9% culturi bio de floarea-soarelui, iar restul de 17% cu
culturi convenţionale de rapiţă şi porumb.
Agro Antran S.R.L. avea în exploatare 534 ha de teren agricol in zona Teleorman, cultivate în proporţie de
100% cu culturi bio de floarea-soarelui, mazăre, porumb şi rapi\ă.
Benasque S.R.L. avea în exploatare 433 ha de teren agricol în zona Teleonnan, cultivate în proporţie de 40%
cu culturi bio de floarea-soarelui, iar restul de 60% cu culturi conven\ionale de grâu, porumb şi rapită.
Ronosca S.R.L. avea in exploatare 805 ha de teren agricol in zona Teleorman, cultivate în proporţie de 82%
cu culturi bio de floarea-soarelui şi grâu, iar restul de 18% cu culturi convenţionale de porumb, rapiţă şi mazăre.
Bigmcd S.R.L. avea în exploatare 528 ha de leren agricol în zona Teleorman, cultivate în proporţie de 100%
cu culturi bio de floarea-soarelui, porumb şi grâu.
Agromixt Buciumcni S.R.L. avea în exploatare 3.365 ha de teren agricol in zona Buciumeni - Budeşti (jud
Călăraşi), cultivate în proporţie de 100% în regim convenţional cu grâu, porumb, rapită, floarea-soarelui şi
soia.
Agrocom Exim Prod S.R.L. avea în exploatare 1,600 ha de teren agricol in zona Teleorman, cultivate in
proporţie de I 00% cu culturi convenţionale de floarea-soarelui, porumb, grâu şi rapi\ă.

Structura de teren in arendă, teren in proprietate, loial teren lucrat este: 

Total teren lucrat Teren în arenda* Teren în oroPrietate 

Ferma Roşiori 3.003 ha 2.807 ha 196 ha 
Extindere Ferma Roşiori 2020 (Bigmcd 
S.R.L. şi Capriciu de Licuriciu Farm 528 ha 478 ha 50 ha 
S.R.L.) 
Ferma Calarasi (Agromixt Buciumeni 3.365 ha 2.976 ha 389 ha S.R.L.) 
Ferma Teleorman 1.600 ha 1.600 ha . 

TOTAL 8.496 ha 7.861 ha 635 
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• suprafetele sunt arendate in mare majoritate pe perioade co111ract11ale medii si lungi de 5-12 ani.

2.2.1 Strategia şi obiectivele (conform Secţiunii 2.2.t din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Viziunea Emitentului este de a pozitiona agricultura ca parte a viitorului României, prin crearea de valoare şi dezvoltarea 
comunitălilor rurale utilizând tehnologic de ultima gcncratic şi profesionişti cu experientă. Accaslă viziune va fi 
îndeplinită prin: 

Comunitate: reunirea comunitătilor locale într-un ecosistem durabil, care adaugă cu adevărat valoare tuturor 
celor implica1i; 
Evolutie: combinarea metodelor şi tehnologiilor inovatoare cu profesionişti cu experienţă in agricullură şi 
mediul de business, care caută întotdeauna căi mai bune şi mai eficiente de a cultiva; 
Pionierat: gestionarea agriculturii ca afacere; 
Încredere: crearea unuia dintre cele mai bune proiecle agricole de pe piaţa românească, finan1at integral cu 
capital românesc. 

Modelul de business al Emitentului prevede achiziţionarea de ferme agricole vegetale existente, uneori sub-perfonnante 
sau cu deficit de capital, in scopul transformării acestora către o exploatare operaţională modernă şi eficientă. Echipa 
de conducere a Emitentului caută in mod activ oportunităţi de achiziţie de ferme operationale în partea de sud şi sud
est a României, pentru a extinde succesiv suprafaţă agricolă exploatată. Această regiune a României a fost aleasă datorită 
calitălii solului, a suprafctci mari de teren arabil, precum şi a proximitătii fată de Bucureşti şi de porturile de pc Dunăre 
şi Marea Neagră. Mărimea preferată a unei ferme in vederea achizitiei şi înfiintării unui nou nucleu opera1ional este de 
aproximativ 2.000 ha, fermele mai mici de 2.000 ha fiind achizitionate în vederea consolidării operaţionale cu fermele 
existente. 

Pc termen mediu, Emitentul îşi propune să ajungă unul d' trec ci mai importanţi jucători în zona de farming şi să crească 
suprafaţa lucrată până la 20.000 sau chiar 30.000 ha î jlfutătorii 3-4 oni. În acest fel, conducerea crede că Emitentul va 
beneficia de efectul de scală specific acestui dome 1t şi că-vor putea oferi investitorilor un randament competitiv in 
condiţii de stabilitate. Obiectivul Emitentului este ie a atinge în viitor o proporţie optimă intre terenuri deţinute in 
proprietate şi terenuri luate în arendă, respectiv 25° -în terenuri oc1inute şi 75% în terenuri luate in arendă. 

Preţul de achiziţie pentru terenurile agricole din zona,sc.JC<it�ă estc)�t�e 4.500 EUR şi 6.500 EUR pc ha, în timp cc 
preţul preluării unui hectar în arendă este intre 550 EUR i-7oo--EUR. ln baza acestui model, actionarii vor puica, de 
asemenea, să profite suplimentar din aprecierea valorii terenurilor şi a valorii portofoliului de contracte de arendă. 

Strategia Emitentului pentru orizontul de timp 2021-2026 arc in vedere atingerea următoarelor obiective: 

�'nt�onu,4'1tt:Lq""'ţ>P � 
••..,.?Ql l.'J22 

Estimările legate de veniturile viitoare sunt prezentate mai jos. Se aşteaptă o creştere constantă a marjei EBIT odată cc 
terenul exploatat depăşeşte I O.OOO ha. Pentru 2021, conducerea estimează o cifră de afaceri de 52 milioane de Ici şi o 
marjă EBIT de 20,3%. 
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Estimari venituri şi profitabihtate (milioane RON. EBIT%) 

- Mlrj.iEBIT 

• Ven,\i,n 
HJ,;, HI% Jl 1% ]25% 32.6%

203% 

520 

■ ■iilllll 
202 2022 2023 :!OJ.4 }025 2026 2027 2018 1029 

Estimările pc o perioadă de 10 ani, din graficul de mai sus, se bazează pc achiziţii şi investiţii totale în valoare de 
449.646.771 Ici. Capital total majorat, respectiv capitaluri proprii şi datorii financiare (credite bancare şi lcasing), este 
estimat la 93 .15 1.900 Ici 

Pentru a contribui la creşterea profitabilităţii în anii unnători, Emitentul plănuieşte să facă investiţii în instalarea 
sistemelor de irigaţii şi creşterea capacităţii de depozitare. Instalarea sistemelor de irigaţii şi creşterea capacităţii de 
depozitare sunt cele două proiecte cheie care vor contribui la creşterea profitabilităţii. Planurile privind suprafa1a irigată 
ţintă precum şi capacitatea de depozitare, sunt prezentate mai jos: 

1021-1013 
3.COO h.\ 

2024-2026 

6.000ha 
�ate dcpob� b1 ţ)t'Cffllc 1011-202 J 

10,000t 30.� 
1024-2016 

SO!XXlt 

2.2.2 Activităţile principale (conform Secţiunii 2.2,2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

La data Prospectului, Grupul avea în exploatare, la nivel consolidat, o suprafaţă totală de 8.496 ha, din care 635 ha în 
proprietate şi 7.861 ha în arendă. in 2020, fermele din portofoliul Grupului au cultivat în regim convcn1ional - grâu, 
rapiţă, noarea-soarelui, porumb, mazăre, soia, - precum şi în regim bio - grâu, noarea-soarclui şi mazăre. În afară de 
teren, Grupul deţine o capacitate de depozitare dc)0.000 de tone în silozul de la Călincşti, completată de tehnologia 
„silobag" cc poate fi utilizată în oricare dint ,/fermele din 
G�. 1 
Principalele culturi exploatate sunt g 1, porumbul, 
floarea-soarelui şi rapiţa, urmate de alte - lturi, pre�Jm 
mazăre, soia. Anul agricol 2019-2020 a generat recolte 
totale de 24.003 tone, din care 3.400 tone dIB�culturiJ,io 
(floarea-soarelui, grâu, porumb, mazăre) şi restul din 
culturi convenţionale (rapilă, grâu, porumb, floarea
soarelui, mazăre, soia). 

Împărţirea culturilor cultivate per hectar (reprezentate ca% 
din suprafaţa totală de 7.827 ha cultivată în anul agricol 
20 I 912020), este prezentată in graficul alăturat. Culturile 
bio sunt marcate în culoarea verde. 

Cultivarea în regim bio este unul dintre factorii cheie 

Floarea 
Soarelui 

(bio) 
14% 

Alte culturi 
convention 

al 
3%Floarea 

Soarelui 
9% 

Porumb 

li% 

difcrcnţiatori ai Grupului. În prezent, Grupul se concentrează pc cultură marc, în regim neirigat: grâu, porumb, răpită, 
floarea-soarelui, mazăre şi orz. O suprafaţă importantă a fermei Roşiori, aproximativ 2.400 ha, este certificată ecologic, 
iar recolta obţinută este aproape în totalitate exportată în Europa de Vest (Italia, Germania, Austria etc.), unde sunt 
localizaţi cei mai mulţi proccsatori de profil. Cererea de produse ecologice în Europa (şi în lume) este în continuă 
creştere, iar preţurile oferite sunt mai mari decât pentru produsele convenţionale ( 150-200%). 

Conversia terenului agricol exploatat de către Grup la agricultură bio s-a realizat în unnă cu 8-9 ani şi se află în 
momentul de faţă în al doilea ciclu cincinal de angajament cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA). 

Emitentul îşi propune, în contextul creşterii suprafeţei exploatate, pc termen mediu şi lung să aibă în portofoliu o 
suprafaţă de teren cultivat în regim bio de aproximativ 10-20% din totalul suprafeţei din portofoliu. În momentul de 
faţă, aproximativ 35% din suprafală exploatată de Grup este operată în regim bio. Referitor la produsele bio, Grupul a 
dezvoltat relalii excelente cu diverşi traderi şi procesatori, în special din afara României. 
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În ceea cc priveşte recoltele convenţionale, Grupul arc în portofoliul său clicnli mari, tradcri de cereale. O parte dintre 
aceştia sunt clienţi preluaţi odată cu fenna achizi1ionată şi care au rămas clien1i ai Grupului, un exemplu în acest sens 
fiind Agromixt. Ceilalţi sunt clienli noi pe care Grupul i-a atras datorită vizibilitălii în piaţă şi a interesului sporit al 
clienţilor în identificarea unui furnizor de încredere pentru cantităli mari şi culturi diverse. Faptul că Grupul dc1inc mai 
multe ferme în locaţii diferite şi implicit suprafe1c extinse de pc unna cărora poate livra cantităţi mari, reprezintă un 
avantaj pc care Grupul 1-a valorificat cu succes în anul 2020. 

Un alt avantaj valorificat de Grup în anul 2020 şi pc care acesta ii exploatează şi în 2021 este legat de încheierea de 
contracte la termen pentru cantităli semnificative. Acest lucru este posibil deoarece riscul de producţii insuficiente este 
unul redus. 

Pentru campaniile agricole începute în 2020 şi cele din 2021, Grupul va mcn1ine aceleaşi proporţii în ceea cc priveşte 
suprafe1elc dedicate rapiţei, grâului, florii-soarelui şi porumbului. Momentan, Grupul nu intenţionează să cultive şi alte 
culturi. 

2.2.3 Pielcle principale (conform Sectiunii 2.2.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Produsele ob1inutc din culturile de cereale convcn1ionalc sunt vândute cu precădere către tradcri. Pentru cerealele 
recoltate în anul 2020, Emitentul a avut un client căruia i-au fost distribuite aproximativ 5.600 tone, doi au primit 
aproximativ 3.400 tone fiecare şi către alţi doi au fost distribuite intre 1.500 şi 2.000 tone pentru fiecare. La data 
Prospectului, toate culturile de cereale convenţionale recoltate în 2020 au fost valorificate pc piaţa din România. 

Referitor la cerealele bio, deşi Emitentul este un furnizor nou pc piaţă, cererea pentru astfel de produse se află într-o 
continuă creştere. O suprafală importantă a fermei Roşiori, aproximativ 2.400 ha, este certificată ecologic, iar recolta 
obţinută este aproape în totalitate exportată în Europa de Vest (Italia, Gcnnania, Austria), unde sunt localizaţi cei mai 
mulţi procesatori de profil. 

2.3 Struclura organizatoricii (conform Secţiunii 2.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

La data Prospectului, Grupul este constituit din Emitent (care este societatea de holding a grupului) şi zece filiale - nouă 
ferme de culturi tehnice situate în judeţul Telconnan iunea Roşiori de Vede- Agro Antran S.R.L., Agro Sargadillo, 
S.R.L. Benasquc S.R.L., Bigmed S.R.L., Capriciu ţ.f:icJri--;;iu Fann S.R.L., Inter Muntenia S.R.L., Ronosca S.R.L., şi 
Videle - Agrocom Exim Prod S.R.L.) şi Frumu ;i_tÎi (regiunca.,l�uciumcni - Agromixt Buciumcni S.R.L.) şi o entitate 
care oferă servicii operationale, Holde Agri Op i:'tional S.lU,.

. 

Holde Agri Operational S.R.L. este societatea �re dcţinc16'atc echipamentele agricole şi fumizează servicii agricole, 
de la arat până la recoltare. De asemenea, societatea achiziţionează şi gestionează toate materialele şi inputurile agricole, 
cum ar fi seminţe, îngrăşăminte, tratamente, printr-�-si�tem'spccializat de achiziţie. 

Emitentul, acJioncază ca centru de servicii partajate (slwred services cemre), acoperind şi aspecte administrative şi de 
guvcmanţă. Emitentul deţine, de asemenea, o participa1ic minoritară de I 0% în startup-ul agrotech AgroCity 
Technologies S.R.L., care nu este inclus în rezultatele consolidate. 

2.3.1 Organigrama Grupului (conform Secţiunii 2.3.l din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

ol e
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Adunarea Generală a Acţionarilor (,.AGA") este cel mai înalt for decizional al Emitentului, care se ocupă de direcţiile 
principale de dezvoltare şi modificări semnificative ale planului de afaceri. Managementul Emitentului raportează 
Administratorului Unic, care arc rol de supraveghere, precum şi de a pune în aplicare hotărârile AGA. Activitatea de 
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zi cu zi este asigurată de echipa executivă, formată din profesionişti locali şi intemationali, organizată ca un centru de 
servicii partajate (shared services centre) pentru toate fermele administrate. Emitentul este consiliat de un comitet 
consultativ, care este format din investitori cu expertiză in domeniul finantelor, business şi agricultură. 

De la început, Emitentul şi-a propus să abordeze un tip de management al activită\ilor pc cât posibil centralizat. Centrul 
de servicii localizat în Bucureşti furnizează expertiza necesară şi îndeplineşte toate sarcinile de management care se pot 
executa de la distantă (planificare, achizitii, management mecanizare, financiar contabil, management patrimoniu). in 
acest fel, pentru cele mai importante activităţi, Emitentul poate să dispună de personalul cel mai bine pregătit. 

La data Prospectului, Grupul arc 83 de angajaţi. 

Structura organizatorică la nivelul Grupului este următoarea: 
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� 2.3.2 Dependenta de alte entităti din cadrul grup

(

,-.i'{conform Secţiunii 2.3.2 din Anexa 24 din Regulamentul 
Delegat 2019/980) ,.,. 
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2.4 Investiţiile (conform Secţiunii 2.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 
'--... 

2.4.1 Investiţii semnificative până la data publicării Prospectului (conform Secţiunii 2.4.1 din Anexa 24 din 
Regulamentul Delegat 2019/980) 

În iulie 2018, Emitentul a făcut prima achiziţie, o fermă de aproximativ 2.800 ha în zona Roşiori de Vede din judeţUI 
Teleorman şi a preluat cinci societăţi şi centrul de mecanizare existent care deserveşte suprafata totală exploatată. 

in anul 2020 Emitentul a derulat un program invcstitional de 45 de milioane de lei finantat prin cele 2 plasamente private 
derulate în decembrie 2019 şi iunie 2020 în valoare totală de 22 de milioane de Ici, completat cu credite bancare şi 
contracte de lcasing financiar. 

În data de 23 aprilie 2020, Emitentul a anunţat semnarea acordului pentru achiziţionarea a 100% acţiuni în Agromixt 
Buciumcni S.R.L., o societate românească de agribusincss înfiintată în 1991. Fiind o societate dezvoltată şi rentabilă, 
Agromixt a adus un nucleu aditional portofoliului Emitentului, respectiv ferma Frumuşani. Ferma se distinge printr-o 
dimensiune compactă şi un sol de calitate superioară. f n plus, rapiţa şi soia cultivate anual în ferma Agromixt au 
completat portofoliul de culturi ale Grupului. Achiziţia a fost finantată parţial cu capital atras în timpul plasamentului 
privat pentru actiunilc Holde din decembrie 2019 şi partial cu finantarc de tip împrumut. Valoarea investiţiei s-a ridicat 
la suma de 31,95 de milioane RON. 

În data de 29 iunie 2020, suprafaţa terenului exploatat de Grup s-a extins cu 850 ha ca urmare a achizitiei Agrocom 
Ex.im Prod S.R.L.. Rezultatele în 2020 includ recoltele de floarea-soarelui şi de porumb cultivate de Grup pe acest teren 
încă de la începutul anului. În prezent, Grupul finalizează a doua etapă de achiziţie oficială a fcnnei Videle, care va 
creşte terenul exploatat cu încă I.OOO ha, ajungând la un total de 8.496 ha de teren. Valoara investiţiei se ridică la 2,88 
milioane RON. 

~o.na.,,,.~ 



În data de 6 august 2020, Emitentul a anuntat un parteneriat strategic cu un start-up local de agro--tcch, AgroCity 
Technologies S.R.L. AgroCity dezvoltă software care ii ajută pc fermieri să gestioneze într-un mod eficient toate datele 
şi activităţile din cadrul unei ferme cu ajutorul tehnologiei, contribuind la un control sporit, precum şi la creşterea 
productivităţii şi a protitabilitălii. Soluţia AgroCity digitalizează toate operaţiunile unei ferme agricole, inclusiv 
producţia, prcdictia şi analiza datelor, precum şi gestionarea terenurilor luate în arendă. Software-ul oferă o analiză 
detaliată a modului în care sunt distribuite cheltuielile şi veniturile în cadrul unei ferme şi îmbunătăţeşte fluxurile de 
lucru. Prin această colaborare, Holde a devenit investitor strategic în start-up, dar şi primul client care foloseşte soluţia 
AgroCity. Valoarea investitiei s-a ridicat 0,27 milioane Ici pentru 10% din capitalul social AgroCity Technologies 
S.R.L. 

Alte investitii derulate în 2020 au inclus: 
Achiziţie terenuri - 2,25 milioane Ici 
Achiziţii echipamente tehnologice (maşini şi utilaje) - 6,7 milioane Ici 
Achiziţii mijloace de transport - 0,65 milioane Ici 
Amenajări capacităţi de depozitare şi altele - 0,36 milioane Ici. 

2.4.2 Investiţii semnificative în derulare (conform Secţiunii 2.4.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 
2019/980) 

În cursul anului 2020, Grupul a continuat extinderea, iar în data de 31 decembrie 2020 avea 8.496 ha dintre care 7.827 
hectare au fost exploatate în anul agricol 20 I 912020, contribuind la rezultatul financiar 2020. Suprafaţa operată de către 
Grup va ajunge la 9.250 ha în vara anului 2021. Contractul iniţial de achiziţie pentru ferma Videle (Agrocom Exim 
Prod S.R.L.) a fost semnat în 2020 când au fost achiziţionate 850 ha în 2020, urmând ca restul de 1.650 ha să tic 
achiziţionale în primăvara şi vara anului 2021; prin act adiţional s-a convenit că dintre cele 1.650 ha să tic achizi1ionatc 
750 ha la începutul anului 2021, iar 900 ha în vara anului 2021. 

Alte investiţii importante curent în derulare: 

echiparea cu utilaje modeme a fermei Frumuşani precum şi proiectul pilot de iriga1ii pentru 150 ha amplasat 
tot în zona fermei Frumuşani; 
demersurile în vederea achiziţiei unei capaciti!.ti'§uplimîmtare de însilozare de 6.000 tone, care va fi anexată 
fermei Frumuşani; 

I
<;>" ·· -�
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investiţii în sistemul de logistică în fermă conform conceptului propriu al Emitentului. Conducerea îşi propune 
ca în acest an să implementeze în cel puţin o fermă, minimum un set de clemente de logistică la nivelul celor 
mai performante exploataţii agricole de profil. 

Capitalul acumulat in timpul operaţiunii de majorare a capitalul social va finanţa planurile de dezvoltare ale Emitentului, 
cum ar fi achiziţionarea de noi ferme, investiţii în depozitare, utilaje, irigaţii, modernizarea fermei şi finan1area unui 
proiect de start-up agri-tcch. 

Din sumele care se preconizează că vor fi obţinute de Emitent ca urmare a operaţiunii de majorare de capital aşa cum 
este descrisă in acest Prospect, Emitentul estimează că va investi aproximativ 70% din capital în extinderea suprafeţelor 
prin achiziţia fermelor localizate în Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, precum şi în Olt sau Constan1a. 

Pentru achiziţia de terenuri, Emitentul intenţionează să combine finanţarea prin capital atras în urma majorării de capital 
cu împrumuturi bancare, în proporţie intre 50% I 50% sau 30% (capital atras)/ 70% (împrumut bancar). Capitalul atras 
in operaţiunea de creştere a capitalului asociat cu finan1area prin împrumuturi bancare, va permite Emitentului să extindă 
suprafaţa operată cu minimum 3.000-4.000 ha până la 12.000-13.000 ha. Conducerea Emitentului este în prezent în 
discuţii avansate cu 5 ferme mari şi 3 mici. Fermele au un potenţial ridicat şi care ar putea atinge rapid performanţa 
operaţională dorită de Emilcnt şi ar putea fi integrate relativ uşor în structura Emitentului. Restul de 30% va ti utilizat 
pentru modernizarea fermelor existente, ceea cc poate creşte semnificativ profitabilitatea. Modernizarea fermelor 
include invcstitii in spalii de depozitare, utilaje, irigatii - care pot maximiza produc1ia - şi, nu în ultimul rând, în proiecte 
agri-tcch cu care Emitentul poate avea sinergii foarte bune. Pentru modernizarea fermelor, Emitentul intenţionează să 
combine capitalul atras ( 15%) cu împrumuturi bancare (85%). 

2.5 Examinarea rezultatelor activităţii şi a situaţiei financiare (conform Secţiunii 2.5 din Anexa 24 din 
Regulamentul Delegat 2019/980) 

Nu este cazul, având în vedere capitalizarea bursieră a Emitentului la data de întocmire a Prospectului (informaţia 
trebuie fumizatil de către cmitcntii de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai marc de 200.000.000 EUR, numai 
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atunci când raportul administratorilor prezentat şi pregătit în conformitate cu articolele 19 şi 29 din Directiva 
2013/34/UE nu este inclus în prospectul UE pentru creştere). 

2.6 Informaţii privind tcndinlele (conform Secţiunii 2.6 din Anexu 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

2020 a fost un an marcat de pandemia globală, iar domeniul agriculturii din România a fost afectat de o secetă severă. 
Cu toate acestea, pc parcursul anului, Grupul şi-a extins in mod semnificativ afacerea, crescând de la 2.800 ha de teren 
la 9.250 ha într-un interval de doar câteva luni. Faptul că a reuşit să integreze ferme noi în afacere şi să  maximizeze 
rezultatele acestora reprezintă o dovadă a performantei la nivel operational a echipei Emitentului. 

Ca urmare, 2020 a fost primul an în care Grupul a putut functiona ca o adevărată cxploatatic agricolă modernă, folosind 
in mod inteligent centrul de servicii partajate organizat la nivelul Emitentului şi resursele specifice Grupului. Faptul că 
a reuşit să crească atât de repede şi să genereze deja un profit semnificativ, într-un an dificil, în conformitate cu 
estimările initiale ale managementului, dovedeşte că modelul de afaceri este setat pc directia bună. Contextul COVID-
19 va rămâne relevant şi în anul 2021, iar produc1ia agricolă va depinde de conditiile meteo pc parcursul celor două 
cicluri agricole descrise mai jos. 

Ciclul agricol românesc este împărţit in două sezoane principale: 

Campania de primăvară: lunile martie-aprilie când se seamănă porumb, floarea-soarelui, mazăre de primăvară şi 
soia cu recoltare în septembrie-octombrie şi vânzarea recoltelor în lunile următoare. 

Campania de toamnă: între august-octombrie când se seamănă grâu, rapi\a şi orz cu recoltare in anul următor in 
vară şi vânzarea recoltelor în lunile următoare. 

Ciclul indică în mod clar că cca mai marc parte a venituri I r__din vânzarea culturilor arc loc în a doua jumătate a anului, 
atât pentru sezonul de primăvară, cât şi pentru cel de mti'fiu1'iceptia cazului în care compania decide să depoziteze 
recoltele în silozuri pentru a le vinde ulterior. Astfi �ajoritatea ccfmpaniilor agricole în prima jumătate a anului (S I) 
generează în principal costuri, iar în a doua ju )ta��- â, �t�i: (S�)I generează venituri, concomitent cu creşterea
costurilor, datorită insămânlării şi pregătirii camp nici agricole. pentru pnul următor. 

Strategia actuală a Emitentului este de a mcntinc o �;fte�i�:�1��
1

d� recoltă şi să Ic vândă în functic de oportunitătilc 
de valorificare existente la un moment ulterior, atun2î-când preţul.'estc mai marc, odată cu creşterea cererii şi scăderea 
ofertei. În 2020, această strategic a adus profituri scm�e Emitentului. in acest context, una dintre dircctiile 
strategice de dezvoltare pentru Holde în viitor va fi creşterea capacitălii de depozitare. 

2.7 Previziuni sau estimări privind profitul (conform Secţiunii 2.7 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 
2019/980) 

2.7.1 Previziuni (conform Secţiunii 2.7.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

În data de 26 martie 2021, Emitentul a publicat pc site-ul propriu Bugetul de venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021. 
Bugetul este supus aprobării in cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor programată pentru 26 aprilie 2021. 

BVC 2021 RON 

Venituri totale 56.600.432 

Cheltuieli totale 47. I 95.595

EBITDA 15.971.867

EBIT 11.519.582

EBT 8,728.881

lmoozit orofit 1.341.480

Profit net 7.387.401*

EBIDT A (RON/ha) 1.880 

EBIT (RON/ha) 1.356 

EBT (RON/ha) 1.027 
Profit net (RON/ha) 869 

• Rezultat înainte de calculul Bonusului Anual de Performantă al echipei de management care se calculează după
aplicarea principiului high-watcr mark cu privire la rezultatele operaţionale din anii precedenţi, după formula de mai 
jos: 

Dacă EBIT <100 EUR/ha 15% din EBIT 

Dacă EBIT > 100 dar <200 EUR/ha 26% din EBIT 
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Dacă EBIT 200 EUR/ha 126% din EBIT până la 200 EUR/ha şi 35% din EBIT>200 EUR/ha 

2.7.2 Principalele ipoteze pc care Emitentul şi-a bazat previziunea (conform Secţiunii 2.7.2 din Anexa 24 din 
Regulamentul Delegat 2019/980) 

(potczclc pc care Emitentul şi-a bazat previziunea sunt corelate cu evoluţia şi tcndintclc sectorului din care acesta face 
parte. Principalele ipoteze avute în vedere sunt următoarele: suprafata cultivată de 8.496 ha şi producţie estimată de 
36.823 tone. 

Astfel, s-au luat în considerare următorii factori: 

• strategia pc termen scurt şi mediu fumizată de către management, conform estimărilor indicatorilor cheie
fumizate de conducere şi nivelul investiţiilor preconizate (reprezentând unul din factorii pc care membrii
organelor de conducere ii pot influenta);

• situatia financiară actuală şi viitoare a Emitentului, evoluţia în timp a acesteia (reprezentând unul dintre factorii
pc care membrii organelor de conducere îi pot influenta);

• condiţiile meteo aferente ciclurilor agricole (reprezentând unul dintre factorii care sunt în totalitate în afara
influen1ci persoanelor din conducerea Emitentului);

• factorii macroeconomici (reprezentând unul dinll'C·factorii care sunt în totalitate în afara influentei persoanelor
din conducerea Emitentului); şi 
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Potenţialii subscriitori trebuie să aibă în vedere faptul că ipotezei- au la bază anumiţi factori incerţi care ar putea 
modifica în mod semnificativ rezultatul previziunii. � 

2.7.3 Declaraţie privind prognozele (conform Secţiunii 2.7.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Conducerea Emitentului declară că estimarea privind profilul a fost elaborată şi pregătită pc o bază care este atât 
comparabilă cu informaţiile financiare istorice, cât şi conformă cu politicile contabile ale Emitentului. 

I 
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PARTEA li 
FACTORI DE RISC 

Orice investi/ie 1i1 titluri de valoare implică 1111 grad inalt de riscuri. Î11ai111e de a decide să s11bscrie Ac/i1111i Noi, 
poren/ialii investitori trebuie să analizeze c11 atenţie factorii de risc asociali Ac/i1111ilor Noi, aclivilăfii Emite111u/ui şi 
industriei i11 cadnil căreia Emitentul işi desfăşoară activitatea, precum şi toate celelalte informaţii con/in11te in acest 
Prospect inclusiv, în mod particular, factorii de risc descrişi mai jos. 

Polen/ia/ii i11vestitori ar trebui să aibă i11 vedere că riscurile c11 privire la Emile11I, la industria în cadrul căreia 
Emitentul îşi desfăşoară activitatea şi cele c11 privire la Acţi1111ile Noi, astfel cum s1111t prezentate in secţiunea denumiră 
„Rezumat" din prezent11/ Prospect suni riscurile pe care Emitelllul le consideră drept cele mai importante pe11lnt 
analiza efeclllată de 1111 polen/ia/ irweslilor in co/lle:ctul deciziei de investiţie a acestuia cu privire la Ac/iimile Noi. Cu 
toate acestea, i11tn1câ1 riscurile la care este expus Emile11111/ sunt î11 legăfllră cu ewnimellle şi depi11d de circumstanţe 
care se vor materializa sau 1111 În viitor. polen/ia/ii investitori ar trebui să ia i11 calcul 1111 doar informa/ia cu privire la 
riscurile cheie descrise in sec/iunea dem,mită „Rezumat" din prezentul Prospect dar, primre altele, şi riscurile şi 
incertitudinile descrise mai jos. 

Apari/ia oricănda dilllre 11rmă/oare/e eve11ime111e ar putea avea 1111 efect negativ asupra aclivilă(ii, perspeclfrelor 
Emire111u/ui, rewltatelor opera/ionale şi situa/iei sale financiare. Factorii de risc descrişi mai jos 1111 reprezintă o listă 
exhaustivă sau o explica/ie a tuturor riscurilor la care ar putea fi expuşi investitorii atunci când fac o investiţie În 
Ac{iunile Noi şi trebuie folosi/i doar în scop de indn,mare. Riscurile şi incertit11di11ile s11plime11/are cu privire la 
Ac{ilmile Noi care nu s1111I c1111osc11/e în preze/li Emire11wl11i sau pe care Emi1e11111I le consideră În preze/li ca fiind lipsite 
de imporra11/ă, pol avea de asemenea, în mod individual sa11 cum11lativ. 1111 efect negativ as11pra ac/ivită/ii, rezultatelor 
opera/ionale şiism, sillta/ieifi11a11ciare a Emi1e111ului şi. ÎII situa/ia materializării unui asemenea risc, preţul Acţhmilor 
Noi ar putea scădea şi investitorii ar putea pierde investi/iafăc11tă, în totalitare sau in parte. O i1wesli/ie tir Ac{ilmile 
Noi implică riscuri financiare complexe şi este adecmtă numai penin, investitorii care (fie singuri.fie impre1111ă c11 1111 
co11s11/ta111 coresp1111zător in dome11iul fi11anciar sa11 în a/r dome11i11) sunt capabili să evalueze avantajele şi riscurile 
11nei astfel de investiţii şi care disp1111 de res11rse .mficie11/e pemn, a purea să s11porte pierderile care ar putea rez11Jra 
din aceasta. Investitorii ar 1reb11i să analizeze cu atenţie dacă o investiţie i11 Ac{ilmile Noi este potrivită pen/nt aceştia, 
finând seama de informa/iile din acest Prospect şi de circ11msra11fele personale ale acestora 

/4',)r"� <:( '-

1, Riscurile semnificative care sunt spec
�
ili€e'' -Emitentului

�
conform Secţiunii 3. 1 din Anexa 24 din 

Regulamentul Delegat 2019/980) 'ff p. ţr"" � 1
� L i., ..... .J t.. 

Riscul climatic - Evolutiilc climatice afccteaz ţ_Emitentulldirect.JJn 2020, seceta severă a afectat sectorul agricol 
romanesc. În fiecare an există riscul de secetă şi}siiu d� ia�ă caldă 6are poate compromite culturile. În cazul in care 
Holde pierde o parte sau chiar toate culturile, c',c'istă ,�iipVitat/a ca aceştia să nu işi poată îndeplini obligatiilc 
contractuale şi să plătească creanţele restante. �

Riscul generat de model de business bazat pc arendă - Modelul de afaceri al Emitentului prevede că structura 
optimală de exploatare a suprafetclor este 75% model de tip arendă, 25% în regim de proprietate. Construirea unui 
model de business pc arendă prezintă anumite riscuri. În timp cc contractul pentru arendă este, in general, semnat pc o 
perioada cuprinsă intre 5-1 O ani, există posibilitatea ca după acest timp, proprietarul terenului să nu mai dorească să 
închirieze terenul către Emitent şi, astfel, Emitcntuk va putea pierde o parte din terenul pc care ii operează. 

Riscuri legate de cantităţile care pot fi comercializate• Fennicrii nu au nicio modalitate reală de a şti câti alti fcnnicri 
plantează o anumită cultură sau cc randamente medii pot avea într-un anume an. Adesea, un preţ bun pentru o anumită 
cultură într-un an ii motivează pc multi fermieri să planteze cultura respectivă anul următor. Această schimbare creşte 
producţia în faţa cererii constante, reducând preţul şi făcând recolta mult mai puţin atractivă în anul unnător. faistă, de 
asemenea, un risc legat de scăderea vânzărilor şi a preţurilor datorită numărului crescut de fermieri concurenţi sau a 
schimbării prcfcrintclor consumatorilor. 

Risc legat de piaţi - Riscul se referă la posibilitatea ca Emitentul să piardă accesul la piată pentru produsele sale sau 
că preţul primit va fi mai mic decât cel aşteptat. Riscurile de „marketing" pot apărea, de asemenea, din pierderea 
accesului pc piaţă din cauza relocării sau retragerii unui cumpărător din rclatia contractuală cu vreuna dintre socictătilc 
dctinutc sau a unui proccsator, sau dacă un produs nu îndeplineşte standardele de piată sau cerintelc de ambalare. 

Riscul legat de diminuarea sau eliminarea subvenţiilor APIA - Se referă la scenariul modificării cadrului legal la 
nivel european privind acordarea de subvcntii şi ajutoare fermierilor din UE. Probabilitatea materializării unui astfel 
de scenariu nu poate fi determinată cu acuratete. Cu toate acestea echipa de management este pregătită să depună toate 
eforturile necesare în vederea diminuării impactului materializării acestui risc asupra Emitentului. Dincolo de aceste 
eforturi în opinia noastră o asemenea măsură ar avea un impact sistemic asupra pieţei produselor agricole şi a preţului 
acestora. 

Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii - Emitentul vizează o creştere sustenabilă prin achizitionarea de noi 
ferme şi prin continuarea invcstitiilor în modernizarea fcnnelor existente în portofoliul său. Cu toate acestea, nu este 
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exclusă posibilitatea ca ritmul în care Emitentul işi extinde suprafata operată să nu tic la nivelul aşteptărilor şi
estimărilor, iar în acest caz ar putea genera efecte negative asupra situatici financiare a Emitentului. În special în ceea
ce priveşte extinderea terenului exploatat, conducerea este prudentă şi selectivă şi are în vedere doar fermele care sunt
aliniate în mod sinergic cu fermele existente. Pentru anii în care conducerea nu identifică oportunităţi suficient de bune
pentru extinderea terenurilor exploatate, există un plan pentru alte investiţii - în spatii de depozitare, utilaje, irigalii,
modernizarea fennei - care pot maximiza producţia - şi, nu în ultimul rând, în proiecte agri-tcch, în vederea realizării
unor sinergii. Nu poate fi oferită nicio garanţie că Emitentul va putea realiza respectivul plan, respectiv că va putea
ob1inc beneficiile avute în vedere.

Riscul asociat cu realizarea prognozelor financiare prognozele financiare pornesc de la premisa îndeplinirii
planului de dezvoltare a afacerii. Emitentul îşi propune să emită periodic prognoze privind evoluţia principalilor
indicatori economico-financiari pentru a oferi potenţialilor investitori şi pictci de capital o imagine fidelă şi completă
asupra situaţiei actuale şi a planurilor de viitor avute în vedere de companie, precum şi rapoarte curente cu detalierea
clementelor comparative intre datele prognozate şi rezultatele efective obţinute. Prognozele vor fi parte a rapoartelor
anuale iar politica privind prognozele este publicată pc site-ul Emitentului. Există riscul de neîndeplinire al prognozelor,
prin unnare, datele cc unnează a fi raportate de Emitent pot fi semnificativ diferite de cele prognozate sau estimate, ca
rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuţi anterior sau al căror impact negativ nu a putut fi contracarat sau anticipat.

Riscul privind angajaţii/personalul cheie-Atragerea, păstrarea şi motivarea personalului calificat, un activ important
pentru func1iunca de cercetare-dezvoltare-inovare a Emitentului, reprezintă un vector de competitivitate şi dezvoltare
continuă a afacerii Emitentului. În contextul cvolu1iilor pc piala muncii interne şi europene, există riscul ca Emitentul
să nu poată retine personalul calificat şi să întâmpine dificultăti în atragerea de noi angajaţi cu profil corespunzător
nevoilor Emitentului.

În vederea prevenirii acestui risc, Emitentul aplică politici de resurse umane orientate spre asigurarea necesarului de
forţă de muncă prin clauze contractuale corespunzătoare, prin instrumente de stimulare, motivare şi cointeresare a
acesteia. De asemenea, în cadrul Emitentului se acordă o atenţie sporită desfăşurării condiţiilor de muncă şi creşterea
calificării profesionale. Neîndeplinirea obligaţiilor pa &3ţfil(!r contractuali semnificativi pentru Emitent, dintre
furnizori sau distribuitori poate conduce la pcrturbăr.'<1n"'dcrularca activităţii companiei şi, respectiv, la dificultăţi în
onorarea obligaţiilor contractuale ale Emitentului că r..if terţi. • ,; \
Emitentul ia măsuri în vederea asigurării bonităţii şi ;! pa�[t,i\ţifj(ărtilor a�tcrior încheierii contractelor, fără însă să poată· d . . . . o A Jtll-\ // garanta prevenirea sau a mm1strarca acestor nscun. "

_1,. • J Riscul generat de eventuale conflicte de interese - Chiar1d11că;la această dată, nu există conflicte de interese în ceea
ce priveşte organele de conducere, de administrare şi de �here ale Emitentului, managementul Emitentului se
angajează să analizeze în mod continuu posibilele cauze generatoare de risc de conflicte de interese şi să tic pregătită
procedural să Ic întâmpine, evidenţă acestor potcntialc conflicte fiind evidenţiată într-un registru.

Riscuri de natura fiscala - Cadrul legislativ în continuă dinamică, cu acte nonnativc multiple pc diferite zone fiscale
şi cu numeroase neclarităţi poate crea confuzie. Procesul de consolidare şi annonizarc a sistemului de impozitare din
România cu legislaţia europeană, pcnnitc interpretări diferite ale anumitor aspecte care sunt tratate în mod diferit de
către autoritălilc fiscale. Acest aspect poate conduce la amenzi şi penalităţi suplimentare.

Tranzacţii între parţi afiliate În categoria riscurilor fiscale se evidenţiază cele asociate tranzacţiilor între părţi
afiliate. Date fiind modificările din legislaţie şi atenţia acordată de către organele de control prelurilor de transfer,
absenţa documentaţiei de specialitate care să fundamenteze tranzacţiile intre părţile afiliate reprezintă o sursă importantă
de risc fiscal.

Riscuri de naturi juridicii - În activitatea curentă, ca unnarc a modificărilor legislative, ale dinamicii în relaţiile sale
cu contrapărţi (clien1i, concurenţi sau autorităli de reglementare), Emitentul este supus riscului de litigiu, cu impact
asupra situa1ici financiare şi asupra imaginii Emitentului. Zonele principale de vulnerabilitate identificate sunt cele de
natură contractuală - intennediarii nu au fost în măsură să evalueze eventualele vulnerabilităţi rezultând din actele
juridice încheiate intre Emitent şi clienţi/ furnizori principali.

Riscuri legate de litigii- În contextul operaţiunilor sale de zi cu zi, Emitentul este expus riscurilor apariţiei unui litigiu.
Emitentul poate fi afectate în mod negativ de apariţia unor pretenţii contractuale, plângeri şi litigii, inclusiv de la
contrapărţi cu care arc relalii contractuale, clicnli, concurenţi sau autorităţilor de reglementare, precum şi de orice
publicitate negativă pe care toate acestea ar putea-o atrage. Orice astfel de litigii, plângeri, pretenţii contractuale sau
publicitate negativă ar putea avea un efect negativ asupra activitălii, reputaţiei, rezultatelor operaţionale şi situaţiei
financiare a Emitentului. Din infonnaţiilc pc care Ic deţine la dată întocmirii prezentului Document de Prezentare,
Emitentul declară că nu arc cunoştinţă de existenţa vreunei proceduri guvernamentale, judiciare sau de arbitraj, inclusiv
orice astfel de proceduri în derulare sau potenţiale, din ultimele 12 luni, şi nici nu arc cunoştinţă de vreo eventuală astfel
de procedură, care să aibă efecte semnificative asupra situatiei financiare sau asupra profitabilităţii.
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Indirect, prin intermediul societăţilor controlate • Ronosca S.R.L., Bcnasque S.R.L., Agro Antran S.R.L., Agro 
Sargadillo S.R.L. şi Inter Muntenia S.R.L., se află în litigiu cu Agentia pentru Plăti şi Intervenţie în Agricultura (APIA) 
şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, litigii care sunt începute înainte de dată de achiziţie a respectivelor 
societăţi de către Emitent, litigii care sunt asumate şi garantate de către foştii deţinători ai respectivelor societăţi prin 
reţinerea sumelor contestate din preţul de vânzare. 

Riscul de preţ- Riscul de preţ afectează Emitentul în măsura în care preturile la furnizorii de materii prime, materiale 
şi uti\ităti cresc tării ca Emitentul să poată îngloba profitabil variatiilc negative în preţul său final în condiţiile menţinerii 
cifrei de afaceri, respectiv, fără să poată minimiza efectele adverse prin gestiunea costurilor. Emitentul adresează acest 
risc printr-un control riguros al costurilor, dar şi prin internalizarca într-o măsură tot mai marc a producţiei de materie 
primă şi materiale. Aceste măsuri permit dimensionarea marjelor de profit aşa încât, odată materializat riscul de pret, 
impactul negativ al acestuia să poală fi absorbit la nivelul preţului produsului final. Pentru linia de business de trading 
de cereale, a cărei lansare este prevăzută pentru următorii ani, riscul de preţ va fi important întrucât volatilitatea 
preţurilor Ia cereale pe bursele specializate este ridicată şi predictibilitatea redusă. La momentul respectiv, conducerea 
Emitentului va uzita de instrumentele de acoperire ale acestui risc prin contracte futurcs, forward pc mărfuri şi / sau 
valute. 

Riscul de lichiditate - Riscul de lichiditate reprezintă probabilitatea ca Emitentul să nu fie în măsură să îşi onoreze 
obligatiile curente prin valorificarea activelor disponibile. Emitentul se bazează în principal pc resursele financiare 
provenite din activitatea sa operaţională, pentru a satisface o parte substanţială a cerinţelor sale de finantarc. Deoarece 
o parte semnificativă din finantarca Emitentului provine din activitatea sa opcratională, orice scădere semnificativă a
activităţii Emitentului ar putea avea un impact negativ asupra lichiditătii Emitentului dacă nu s-ar lua măsuri
corespunzătoare pentru a îmbunătăti profilul de lichiditate al Emitentului. Există de asemenea riscul ca Emitentul să
necesite pc viitor finanţări suplimentare c.g. ca urmare a obtincrii unor venituri mai mici decât cele preconizate sau ca 
urmare a creşterii costurilor peste limita anticipată, ca urmare a implicării în noi oportunităti de afaceri sau ca urmare a
unor obligaţii ori investitii neprevăzute. Nu poate fi oferită nicio garanţie că Emitentul va putea obţine capitalul necesar,
fie că este vorba de capital propriu şi/sau de împrumuturi, în condiţii acceptabile şi în termenul necesar.

Riscul valutar - Riscul valutar se asociază cu precădere vânzărilor viitoare la export• pentru care aprecierea monedei 
nationalc reprezintă un factor negativ, de diminuar „u0�;;fitabilitătii, în timp cc devalorizarea monedei nationalc 
influenţează pozitiv valoarea încasărilor- dar şi co ict�lor de leasin� denominale în curo. 

41 ' ,.. • \ Riscul asociat cu ratele dobânzilor- Evoluţiile m &occonomicc şi internaţionale care se reflectă în dinamică inflaţiei, 
politicile monetare la nivel naţional şi european, \�r şi 1i�·;lfoi�tia..,_ pictci de capital influenţează rată dobânzii, la 
fluctuatiile căreia Emitentul este expus cu precădch?prin creditele- şi liniile de credit contractate. Creşterea ratelor 
dobânzii esle absorbită la nivelul costurilor financi�e,.cu�pn6 negativ asupra situatiei financiare, rezuhatelor 
operatiunilor şi perspectivelor Emitentului. 

Riscul asociat investiţiilor in România - Economia României este vulnerabilă la recesiunile majore ale pieţei globale 
sau la încetiniri ale ritmului economic. Deseori, impactul evenimentelor economice mondiale este rcsimtit mai pulemic 
de către pieţele emergente, cum esle România, decât de pieţele mai mature. Aşa cum s-a întâmplat în trecui, problemele 
financiare sau o creştere a riscurilor percepute asociate investiţiilor în economii emergente ar putea descuraja investiţiile 
străine, iar economia României ar putea astfel să se confrunte cu o puternică lipsă de lichidităti, ceea cc ar duce, printre 
altele, la creşterea ratelor de impozitare sau la impunerea de taxe şi impozite noi, cu un impact negativ asupra activitătii, 
reputatiei, rezultatelor operaţionale şi situaţiei financiare ale Emitentului. 

Riscul arcrcnt corupţiei care ar putea crea un climat de afaceri dificil în România - Coruptia este unul dintre 
riscurile principale cu care se confruntă societăţile ale căror operaţiuni se desfăşoară în România. Mass-media de la 
nivel incemaţional şi local, precum şi organizaţiile internaţionale, au emis numeroase rapoarte de alertă cu privire la 
nivelul coruptici. Spre exemplu, pentru anul 2020, Indicele de Pcrccptic a Coruptici al Transparcncy lntcmational, 
indice care evaluează datele privind corupţia din ţările din întreaga lume şi Ic clasează pc o scară de la O (cca mai puţin 
coruptă) la 100 (cea mai coruptă), a clasat România pe locul 69 din 180 de ţări. Au existat raportări conform cărora 
coruptia a afectat sistemele judiciare şi unele organisme de reglementare şi administrative din România care ar putea li 
relevante pentru activităţile Emitentului. Deşi este dificil de previzionat toate efectele pc care corupţia Ic-ar putea avea 
asupra operaţiunilor Emitentului, corupţia ar putea, printre altele, să încetinească ob1incrca unor autorizaţii sau avize 
impuse de lege, de care este nevoie pentru a ne putea desfăşura activitatea. Drept urmare, corupţia ar putea avea un efect 
negativ asupra activităţii, perspectivelor, rczultalelor opcratiunilor şi situaţiei financiare ale Emitentului. 

Riscul de credit-Pierderile cauzale de neîndeplinirea obligatiilor contrapartidei ar puica avea un efect negativ asupra 
activităţii, situatici financiare şi rezultatelor operaţiunilor Emitentului. 
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2. Riscurile semnificative cure sunt specifice Acţiunilor Noi (conform Secţiunii 3.1 din Anexu 26 din
Regulamentul Delegat 2019/980)

Riscurile asociate cu o Investiţie directă în acţiuni - Investitorii ar trebui sa fie conştienti asupra riscului asociat cu o 
investiţie in acţiuni. Datorit!! volatilităţii si evoluţiei impredictibile a preturilor acţiunilor (care poate fi indusii de o 
multitudine de factori legaţi fie de activitatea Emitentului, fie de volatilitatea generală a pieţei), alături de riscul pierderii 
investiţiei în cazul unui eventual falimentul al Emitentului, nu se recomandă o astfel de investiţie acelor investitori cu un 
nivel scăzut de toleranţă faţă de risc. 

Fiecare potenţial investitor în Acţiunile Noi trebuie să stabilcasc!I în cc măsură investiţia respectivă este una 
corespunzătoare pentru propriile circumstan1c. În mod specific, fiecare potenţial investitor ar trebui: 

• să aibă cunoştinţe şi cxpcricntă suficiente pentru a face o evaluare adecvat!! a avantajelor şi beneficiilor de a
face o invcstitic în Actiunilc Noi;

• să aibă acces la, şi cunoştinţe despre instrumentele analitice adecvate pentru a evalua, în contextul situaţiei sale
financiare specifice, o investiţie în Acţiunile Noi precum şi impactul pc care respectiva invcstitic ii va avea
asupra portofoliului său investiţional;

• să aibă resurse financiare şi lichidităţi suficiente pentru a suporta toate riscurile unei investiţii în Ac\iunilc Noi;

• să înţeleagă în profunzime condiţiile aferente Ac\iunilor Noi şi să fie familiarizat cu comportamentul oricăror
indici şi pieţe financiare rclcvante; şi

• să poată să evalueze (singur, sau cu ajutorul unui consultant financiar) posibile scenarii cu privire la factorii
care ar putea afecta investi\ia şi capacitatea sa de a suporta riscurile aferente.

De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care: 

doresc protecţia integrală a capitalului şi! sau certitudinea rambursării sumelor investite; 
- au o tolerantă scăzuta Ia risc, ncfiindu-lc potrivi�nvestiţiilc bursiere;
- necesită în mod obiectiv existenta unei gara

e

,ptt�tat sau investiţii în active fără risc. 

Nu este recomandat potenţialilor investitori s!I invcst aîcă în Actiuniic Noi decât dacă au experienţă în a evalua (singuri
sau cu ajutorul unui consultant financiar) modul în c ,Î'c Acţiunile Noi se vor comporta în contextul unor modificări de 
circumstanţe, care sunt efectele acestor modificări as ·�ra valorii respectivelor Acţiuni Noi şi care este impactul pc care 
accast!I investiţie l-ar putea avea asupra portofoliului investiţional general al potenţialului investitor. Activităţile de 
investiţii sunt supuse legilor şi regulamentelor aplicabile:gti:vind investiţiile şi/sau analizei sau reglementărilor emise 
de anumite autorităţi, şi fiecare potenţial investitor ar trebui săarsc"utc cu consultanţii săi juridici sau cu autoritătilc de 
reglementare relevante. 

Fluctuaţiile preţului acţiunilor listate sau lipsa de lichiditate ar putea avea impact asupra performantei unei 
investiţii în Acţiunile Noi - Prctul de tranzacţionare al ac1iunilor emise de socictălile admise la tranzacţionare poate 
fi extrem de volatil. Acţiunile admise Ia tranzactionarc pc pieţele administrate de BVB au o lichiditate limitată şi, 
drept urmare, preţul lor de piaţă este volatil. Preţul de tranzacţionare al Acţiunilor poate fi supus unor fluctua1ii mari 
ca răspuns la mulţi factori, fie de natur!I internă, gcncra1i de activitatea ori de strategia Emitentului (accentul pus pc 
dezvoltarea afacerii şi pc investiţii, in detrimentul obiectivului de a ob1inc profit, poate contura o perspectivă incorccl!I 
cu privire la performanta societăţii în rândul publicului investitor), precum şi de rezultatele Emitentului (acest risc 
planează asupra societăţii in perioada de raportare, cu efecte asupra cotaţiilor bursiere), fie de natură externă, inclusiv 
cvolutia preţurilor valorilor mobiliare pc alte pictc europene, modificările cadrului legal aplicabil Emitentului, 
schimbările petrecute în sectorul agricol din România, modificările politice sau economice precum şi de alţi factori 
externi activitătii Emitentului. Astfel, prciut de tranzacţionare al Acţiunilor ar putea sa nu reflecte valoarea de piaţă 
reala a Emitentului, iar factorii externi menţionati mai sus ar putea avea un impact negativ asupra prciului pictei 
Acţiunilor, care ar putea genera pierderi pentru investitori, indiferent de activitatea Emitentului. 

Riscurile generate de piaţa de capital din România, în ansamblul ci- Volatilitatea şi lichiditatea sunt clemente care 
caracterizează mecanismul pie1ci de capital, conturând un risc de natură sistemică pentru toate instrumentele financiare 
tranzacţionate. Piaţa de capital din Romania, în raport cu pietclc mai dezvoltate, prezinta un risc mai ridicat de 
lichiditate si volatilitate a valorilor mobiliare. Nu este posibil sa se garanteze faptul ca un investitor care cumpără 
actiunilc va putea sa Ic vândă oricând la un preţ satisfăcător. 

În egală măsura, riscul de inflaţie şi riscul de rat!I a dobânzii pot afecta randamentul investiţiei în acţiuni în general, ca 
alternativă invcsti\ională in raport cu depozitele bancare sau investilia în obligaţiuni guvernamentale sau corporative. 
Orice creştere in rata dobânzii poate afecta evoluţia cotaţiei actiunilor, în timp cc creşterea ratei inflaţiei erodează 
câştigurile reale ale investitorului. 

Riscul suspendiirii trunzactioniirii acţiunilor lu Bursa de Valori Bucureşti - ASF este autorizată să suspendc 
tranzacţionarea de valori mobiliare sau să solicite BVB să suspcnde de la tranzacţionare valorile mobiliare 
tranzacţionate pc BVB, dacă continuarea tranzacţionării ar afecta negativ interesele investitorilor, pc baza măsurilor 
luate împotriva manipulării pletei şi a tranzac1iilor efectuate pc baza informaţiilor privilegiate. BVB trebuie s11 suspcndc 

P.igina 28 

...... t 

.,, .. 



tranzacţionarea cu valori mobiliare care nu îndeplinesc cerinţele pieţei pc care sunt tranzac\ionatc respectivele valori 
mobiliare, cu excepţia cazului în care o astfel de acţiune ar putea afecta negativ interesele investitorilor sau buna 
funcţionare a pieţei. Dacă BVB nu întreprinde astfel de acţiuni, ASF poate cerc suspendarea tranzacţionării cu valori 
mobiliare, dacă acest lucru serveşte funcţionării corespunzătoare a pieţei şi nu afectează interesele investitorilor. De 
asemenea, BVB arc dreptul să suspcndc de la tranzacţionare valorile mobiliare în alte circumstanţe, în confonnitatc cu 
reglementările sale. Orice suspendare ar putea afecta preţul de tranzacţionare al valorilor mobiliare şi ar afecta transferul 
acestora. 

Acţionarii se supun legislaţiei fiscale româneşti privind tranzacţionarea Acţiunilor şi distribuţiile liicute de 
Emitent in legătură cu acestea - Potenţialii investitori în Ac1iunile Noi pot fi obligaţi să plătească impozite sau talte 
privind tranzacţionarea Acţiunilor în confonnitatc cu legile din România. Potenţialii investitori ar trebui să se consulte 

�0�onsultanţii lor cu privire la consecinţele fiseal

(

e al�ilChizitiei, deţinerii, tranzacţionării şi răscumpărării Acţiunilor 
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PARTEA III 
GUVERNANTA CORPORATIVĂ 

1. Organele de Administrare şi Conducerea Superioară (conform Secţiunilor 4.1.1, 4.1.2 şi 4.2.3 din Anexa 24
din Regulamentul Delegat 2019/980)

Grupul oferă o nouă structura organizatorică pc piata agricolă din România, unde fermele individuale sunt organizate 
în cadrul unei societăţi de tip holding (Emitentul), care la rândul ci este administrată de compania de management 
specializată, Holde Agri Management S.R.L. (Administratorul Unic). 

Activitatea operaţională a Emitentului este asigurată de către Holde Agri Management S.R.L. (Administrator Unic) în 
baza contractului de management încheiat în anul 2018 (.,Contractul de Management"). Acesta garantează 
angajamentul echipei de management de a duce la îndeplinire dezvoltarea proiectului pc orizontul de timp prognozat 
(IO ani). Contractul asigură planul de dezvoltare al afacerii până la o baza operatională de 20.000 ha şi conţine clauze 
de performantă în functic de care este calculată retribuţia echipei de management. 

Astfel, conducerea Emitentului a fost delegată Administratorului Unic prin încheierea unui Contract de Management 
pentru o durata de zece (I O) ani începând cu dată de I ianuarie 2019. Actul Constitutiv al Emitentului menţionează că 
Administratorul Unic arc un mandat iniţial de 2 ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru mandate suplimentare de 4 ani. 
De asemenea, contractul de management este încheiat pe o perioada de I O ani, însă, în situaţia în care Administratorului 
Unic nu-i mai este prelungit mandatul de către acţionari, contractul se va închide prin plata unor penalităţi din partea 
Emitentului, exceptând situaţia de ncpcrformanţă. 

Holde Agri Management S.R.L. este administrată de către un Consiliu de Administra1ie format din şase (6) 
administratori, după cum urmează: 

Alexandru Covrig, Membru CA şi CFO 

D�r�ctor Financiar cu o cxperic�ţă de �este 25_ de a.9,�d'!,l!�istrat �nan_\arc de tip Capex care depăşeşte 50 de 
m1ltoane EUR. Parcurs cducaţtonal ş1 profcs1onaf:iMBA, Umyers!latca dm P1ttsburgh • Joseph M. Katz School of 
Business, ACCA: experienţă în agribusiness ca 

�
:r anc�&6�(!1iit Mahager la Pioneer HiBred; Membru al Consiliului 

Executiv al celui mai marc producător de morări şi panificaţie din Rolnânia - Vei Pitar. 
-6 j.,.f- ... ,Ph' ş I

Adresa de la locul de muncă: Splaiul Unirii nr. I , etaj I, Camera I 03, Birou 3, sector 4, Bucureşti. 
'Z- ·- .. ,i,. / 

Alexandru Covrig deţinea la I aprilie 2021 42.177 acţiuni�HAl-(Clasa A). 

Cosmin-Alexandru Mizof, Membru CA 

Cosmin Mizof arc o experienţă de peste 15 ani pc pieţele de capital locale şi regionale, cu diverse roluri în buy-sidc şi 
scll-side equity rcsearch, administrarea portofoliului, managementul riscului, investiţii bancare şi private cquity. Şi-a 
dezvoltat cunoştinţele de business în calitate de consultant în cadrul KPMG Romania şi PwC. Cosmin este Chartcred 
Financial Analyst - CFA şi certificat CAIA. 

Adresa de la locul de muncă: Strada Buzeşti nr. 75• 77, etaj 10, Biroul nr. I, sector I, Bucureşti. 

Cosmin Mizof deţinea la I aprilie 2021 37.569 acţiuni HAI (Clasa A). 

Eugen Voicu, Membru CA 

Eugen Voicu este unul dintre cei mai experimentaţi profesionişti în invcstitii din România, având peste 25 de ani de 
experienţă antreprenorială şi multinaţională în domeniul administrării de investiţii, pensii private şi asigurări. De 
asemenea, a făcut parte din managementul unor asociaţii profesionale notabile din industria financiară locală, cu legături 
puternice în mediul de afaceri românesc. Holde Agri Management S.R.L. este reprezentată legal de Eugen Voicu. 

Adresa de la locul de muncă: Strada Buzeşti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. I, sector I, Bucureşti. 

Eugen Voicu nu deţinea la I aprilie 2021 acţiuni HAI (Clasa A). Ccrtinvcst Management Solution SRL, entitate afiliată 
controlată de Eugen Voicu, dctinca la I aprilie 2021 805.759 acţiuni HAI (Clasa A). 

Liviu-Gabriel Zăgan, Membru CA şi CEO 

Liviu Zăgan are peste I O ani de experienţă în industria agricolă, mai întâi în domeniul producerii de legume şi 
comercializării acestora (mai mult de 5.000 tone anual), iar ulterior responsabil cu mai multe proiecte de dezvoltare în 
cadrul unei ferme de 1.700 ha (cultură marc, loturi scminccrc, restructurare parc mecanizare, irigaţii). În paralel, de 
profesie arhitect, Liviu a acumulat peste 15 ani de cxpcricn\ă in industria imobiliară (proiectare, management de proiect, 
dezvoltare imobiliară şi invcsti\ii). Din 2016 Liviu este partener fondator al uncia dintre cele mai importante companii 
de proiectare din Romania. 

Adresa de la locul de muncă: Splaiul Unirii nr. 16, etaj I, Camera 103, Birou 3, sector 4, Bucureşti. 
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Liviu Zăgan dc1inea la I aprilie 2021 98.350 acţiuni HAI (Clasa A). 

Alexandru-Leonard Leca, Membru 

Leonard Lcca arc o cxpcrienlă vastă ca investitor în diferite proiecte de vcnturc capital şi private cquity. De asemenea, 
a ocupat funcţii de conducere la Ţiriac Holding (CEO, CFO) şi A&D Phanna (CFO). 

Adresa de la Jocul de muncă: Bulevardul Pipera 2, Onc North Gate, etaj 2, sector I, Bucureşti. 

Alexandru Leca de!inea la I aprilie 2021 889.411 acţiuni HAI (Clasa A). 

Iulian Florentin Circiumaru, Preşedinte CA 

Iulian Circiumaru a lucrat in management consulting în cadrul AT Kcamey şi PwC, ulterior a fondat 7card, o companie 
care a fost achizilionată de Sodcxo. După cxitul din 7card, este investitor de venturc capital. Iulian Circiumaru dc!ine 
50% din ac1iunilc Vertical Scven Group S.R.L. 

Adresa de la locul de muncă: Sevastopol 24, etaj 6, sector I, Bucureşti. 

Iulian Circiumaru delinca la I aprilie 2021 1.500 ac1iuni HAI (Clasa A). Vertical Sevcn Group SRL, entitate afiliată, în 
care Iulian Circiumaru deţine 50% din ac1iuni, deţinea la I aprilie 2021 4.855.125 ac1iuni HAI (Clasa A). 

Structura acţionariatului Holde Agri Management S.R.L. este unnătoare: 

Asociatii Părţi sociale % din total 
Liviu-Gabriel Zagan 630 31,45% 
Certinvcst Management Solutions S.A. ( controlată de Eugen Voicu) 420 20,97% 
Hepta Hcdgc S.R.L. (controlată de Iulian Florentin Circiumaru) 254 12,68% 
PRO Metodic S.R.L. (controlată de Alexandru Covrig) 239 11,93% 
Alexandru-Leonard Leca 179 8,94% 
Matei-Cristian Georgescu 174 8,69% 
Cosmin-Alexandru Mizof l07 5,34% 

Deciziile în cadrul Consiliul de Administraţie se iau cu �în 6, iar în cadrul adunării generale a asocialilor Holde 
Agri Management S.R.L. deciziile se iau cu o majo · J€ de 65o/� 

.,. 

Nu au existat cazuri de condamnare pentru fraudă, i Jnminare si/sau sancpuni publice oficiale aduse de către autorităţile 
statutare sau de reglementare in dreptul persoanelo n'Jenţionate,i!Jfprezenta sec1iune. Persoanele menţionate în prezenta 
secţiune nu au fost împiedicate de o instanlă să acţioneze ca membri ai unui organ de administrare, conducere sau 
supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea S\!U,..desfiişurarea afacerilor unui emitent. 

� :J..-' 

2. Remuneraţie şi beneficii (conform Secţiunii 4,2,1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Modul de remunerare a Administratorului Unic este parte a Contractului de Management încheiat intre Societate şi 
Administratorul Unic. Remuneraţia actuală a Administratorului Unic este reglementată prin Contractul de Management. 
Remuneraţia Anuală de Bază este compusă dintr-o componentă fixă şi o componentă variabilă, după cum unncază: 

suma fixă în valoare de 53.200 EUR; 
o sumă variabilă egală cu: 19.950 EUR (nouăsprezecemiinouasutecincizeci) x N sau (x¾ x N) (după cum va
fi aplicabil), unde N = numărul total de module de teren operate de Societate în anul financiar anterior şi I (un)
modul de teren "" 2.000 (douamii) ha de teren.

În plus faţă de Remuncra1ia Anuală de Bază, Societatea va plăti Administratorului Unic un bonus anual de perfonnan1ă
(.,Bonusul Anual de Performantă"), în funcţie de valoarea anuală a EBIT-ului înregistrat consolidat la nivelul
Societăţii şi filialelor sale, după cum unnează:

Dacă EBIT înainte de deducerea Remuneraţiei Anuale de Bază are valoarea mai mică de 100 EUR (o suta) per 
hectar de teren exploatat, dar este un număr pozitiv, Bonusul Anual de Perfonnantă va fi egal cu 15 
(cincisprezece)% din EBIT realizat anual; 
Dacă EBIT înainte de deducerea Remuneraţiei Anuale de Bază, are valoarea cuprinsă intre 100 EUR (o suta) 
şi 200 EUR (două sute) per hectar de teren exploatat, Bonusul Anual de Perfonnanţă va fi egal cu 26 (douăzeci 
şi şase)% din EBIT realizat anual; 
Dacă EBIT înainte de deducerea Remuneraţiei Anuale de Bază arc valoarea mai marc de 200 EUR (douasute) 
per hectar de teren exploatat, Bonusul Anual de Perfonnantă va fi egal cu 26 (douăzeci şi şase)% din EBIT 
realizat anual+ 35 (treizeci şi cinci)% din surplusul EBIT. Surplusul EBIT va fi considerat valoarea EBIT care 
dcpăşestc valoarea de 200 (două sute) EUR per hectar de teren. 

/ 

-
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Cu scopul de a calcula Bonusul Anual de Perfonnantă, rezultatele din exploatare in baza cărora va fi stabilit EBIT nu 
vor lua in calcul şi, ca atare, vor fi diminuate cu valoarea pierderilor din exploatare înregistrate de Societate în anii 
financiari anteriori (aplicând principiul high-water mark). 

În plus faţă de Remuneraţia Anuală de Bază şi Bonusul Anual de Performantă, Societatea va datora Administratorului 
Unic un exil bonus (,,Exit Bonus") egal cu: 

15% (pentru IRR<7,5%); 
22% (pentru7,5%=IRR<=17,5%); 
25% (doar pentru surplusul IRR care depăşeşte 17,5%), 

x [Valoarea Societăţii, minus câştigurile păstrate la dispozitia Societă\ii pentru investi!ii noi, plus câştigurile nete 
realizate in Anul I O al Dura1ei Initiale, minus contribuţiile totale la capilal injectate în Societate de ac1ionari pc perioada 
Duratei Initiale]. 
Formula de calcul pentru IRR (Internai Rate of Retum) este următoarea: 
LlO � +�- LlO _,_t - -o 

t=l (l+r)' (l+r)lO t=l (l+r)' 

unde: 
I t� investi Iii efectuate de inveslitori in cadrul fiecarei runde de finantare (aporturi la capitalul social); 
Ct = net cash innow in anul "t" (dividend platitefdiminuari de capital social in anii 1-10; 
VS10 • Valoarea Societăţii la data calculării Exit Bonusului; 
r = IRR; 
I• numărul de ani. 
Exit Bonus va fi plătit o data la zece ani. Primul Exit Bonus va fi plătit după expirarea Duratei Iniţiale, intr-o singură 
trantă, in termen de 30 (treizeci) de zile de la data aprobă� -�lo[tnni recente situaţii financiare anuale de către AGA. 
Plata Exil Bonus-ului este condiţionată de efectuare '·'fii audit ind2pendent pc declaraţiile depuse de Societate la 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (,A IA").�Audifu�t in)cpcndent va fi propus de către Administrator 
şi numit de către Adunarea Generală a Acţionarilor. .;rsit�aţia irt'\:5!e rapcinul de audit menţionat mai sus va evidentia 
potenţiale riscuri cuantificabile, sc va aplica o rctc fie la,nivehi

Î
0·EkitiB

1

onusului pro-rata cu diminuarea EBIT-ului 
\O r,• 

/ 
relevant ca urmare a acestor riscuri. 

,'?1_ • 
• r.,--,,.,l�cJ'-. 

Componenta Fixă a Remuneratiei Anuale de Bază va fi plătită·in-<louă tranşe egale fiecare de câte 26.600 EUR, până la 
data de I O ianuarie, respectiv pân la data de I O iulie, în fiecare an, pentru anul curent. Componenta Variabilă va fi plătită 
intr-o singură tranşă, în termen de 30 de zile de la data aprobării celor mai recente situaţii financiare anuale de către 
AGOA. Bonusul Anual de Performantă va fi plătit intr-o singură tranşă, in termen de 30 de zile de la data aprobării 
celor mai recente situaţii financiare anuale consolidate de către AGOA. 

Toate plătile prevăzute in Contractul de Management vor fi efectuate in baza facturii fiscale emise în acest scop de 
Administratorul Unic în maximum 30 de zile de la primirea acestora. 

Toate sumele prevăzute in EUR in Contractul de Management vor fi plătite in contul bancar al Administratorului Unic 
indicat pc factura respectivă, în echivalent RON, în baza cursului de schimb EUR-RON comunicat de Banca Natională 
a României pentru ziua in care factura fiscală corespunzătoare este emisă de Administratorul Unic. 

3. Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de Grup pentru plata pensiilor sau a altor beneficii
(conform Secţiunii 4.2.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii şi alte beneficii persoanelor menţionate la punctul I de mai sus. 
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PARTEA IV 
INFORMAŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANŢĂ 

Informalii financiare istorice (conform Secţiunii 5.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

JnfonnaJiilc financiare incluse în prezentul Prospect sunt preluate din situaţiile financiare individuale auditate ale 
Emitentului pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019 şi 31 decembrie 2020 (,,Situaţiile Financiare 
Anuale Individuale"), respectiv situaţiile financiare consolidate auditate ale Grupului la dala de şi pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2020 (,,Situaţii Financiare Anuale Consolidate"), situaţii financiare întocmite in 
confonnitatc cu Ordinul Ministrului Finan1clor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (,,OMFP 1802/2014"), 
precum şi din evidenţele contabile şi operationalc ale Emitentului si ale celorlalte entităţi din Grup. 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 3 I decembrie 2019 Emitentul nu a întocmit situaţii financiare consolidate la nivel 
de Grup, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (I ) din OMFP 1802/2014 (deşi nici pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2020 Emitentul nu a îndeplinit condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (I) din OMFP 
1802/2014, au fost întocmite situatii financiare anuale consolidate confonn cerinţelor aplicabile societăţilor admise la 
tranzac1ionarc pc sistemul multilateral de tranzacţionare AcRO, operat de Bursa de Valori Bucureşti). În acest context, 
bilantul consolidat şi contul de profit şi pierdere consolidat din Situaţiile Financiare Anuale Consolidate nu includ 
infonnatii comparative, infonnatiilc comparative din notele la situaţiile financiare consolidate fiind deascmcnca 
neauditate. Raportul de audit asupra Situa1iilor Financiare Anuale Consolidalc include o rezervă referitoare la limitarea 
generată de acest aspccl, Auditorul nepulând exprima o opinie asupra cifrelor comparative de la 31 decembrie 2019, şi 
asupra impactului potenţial al acestora asupra contului de profit şi pierdere consolidat aferent exerciţiului financiar 
încheiat la 31 decembrie 2020 (vă rugăm să vă referiţi la pct. 3.1 a de mai jos). 
lnfonnaJiilc selectate mai jos ar trebui parcurse împreună cu Situaţiile Financiare Auditate Anuale relevante, unde este 
cazul înso1i1c de notele lor explicative la acestea -situaţiile financiare auditate sunt publicate şi pot fi accesate pc 
website-ul Emitentului, la https:/lholde.cu/invcslorsl. Rapoartele de audil emise de Auditor trebuie de asemenea citile 
şi intcrprctalc doar în corela1ie cu seturile integrale de situaţii financiare asupra cărora au fost emise. 
1. Rezultatele individuale ale Emitentului (conform Secţiunii 5.1.l din Anexa 24 din Regulamentul Delegat

. 
2019/980)

� 
ln cursul anului 2020, Emitentul a realizat venituri d

i
h2

.,,

�ilioane.!�?�
.
�clusiv din refacturarea unor servicii prestate 

către celelalte entităţi ale Grupului. Deoarece fc "'ic I GruputNr:; au -fost achiziţionate relativ recent, activitatea 
operaţională a acestora nu a generat deocamdată di ttibuţii scf

f

iriificat�� de dividende către Emitent, in calitate de 
societate-mamă. \'i AP�OBAI ţi

\'b- -/ 
Principalele cheltuieli ale Emitentului înregistrate în cursul, inului âu fost cele cu personalul centrului de servicii 
partajate utilizat în coordonarea activitătii Grupului (OA:.:,_inilt6iine Ici, 2019: 0,2 milioane Ici), cheltuielile cu 
indemnizaţia aferentă contractului de management (0,6 milioane Ici, 2019: 0,4 milioane Ici) şi alte cheltuieli de 
exploatare ( 1,9 milioane lei, 2019: 1,3 milioane Ici). Referitor la acestea din unnă, menţionăm cheltuieli operaţionale 
(0,7 milioane Ici, 2019: I milion lei), cheltuieli nerecuperabile cu TVA (0,4 milioane Ici) şi servicii legale şi consultantă 
(O, I milioane lei, 2019: o, 7 milioane Ici). 

Pierderea operatională de 1,8 milioane Ici (20 I 9: 2,0 milioane Ici) reprezintă o reducere de 10% faţă de perioada 
anterioară. Creşterea semnificativă faţă de anul 2019 a veniturilor financiare (0,6 milioane lei, 2019: O, I milioane Ici) a 
rezultat în principal din scalarea activilăţii opcrationalc a grupului cc a dctcnninat venituri din dividende (0,3 milioane 
Ici, 2019: O Ici) şi refacturare costuri financiare către alte entităţi din grup (0,2 milioane Ici). Cheltuielile financiare (0,5 
milioane Ici, 2019: O Ici) au constat în principal din costurile de finanţare ale achiziţiei fcnnei de la Frumuşani. 
Rezultatul net al perioadei este o pierdere de 1,7 milioane Ici (2019: -1,8 milioane Ici), reprezentând o reducere de 4% 
fată de perioada anterioară. 

CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE Exercitlul financiar Exercitiul financiar 
lnchelat la 31.12.2019 lnchelat la 31.12.2020 

(RON) {auditate) (auditate) 

VENITURI TOT ALE: 136.821 1.772.099 

2. Alte venituri, din care 136.821 1.772.099 
- Venilllri Financiare 136.761 557.044 

3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor 6.131 4.258 
4. Cheltuieli cu personalul 182.827 395.633 
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CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE Exercltiul Hnanclar Exercitiul Hnanciar 
încheiat la 31.12.2019 lnchciat la 31.12.2020 

(RON) (auditate) (auditate) 

5. Ajustari de valoare 335.082 8.838 
6. Alte cheltuieli 1.452.346 3.124.947 

CHELTUIELI TOTALE, din care: 1.976.386 3,533.676 

• Chelt11ie/ifina11ciare 6.305 545.897 

PIERDERE DIN EXPLOATARE: (1.970.021) 
(1.772.724 

PROFIT FINANCIAR: 130.456 11.147 

PIERDERE BRUTĂ ( 1.839.565) (1.761.577) 

7. Impozite . . 

8. PIERDERE NETĂ A PERIOADEI DE
(l.839.565) 

RAPORTARE (1.761.577) 

S11rsa: Situaţiile Financiare A1111ale Individuale 

În ceea cc priveşte structura bilanţiera, creşterea scmni_!lcJJivâ� investiţiilor financiare faţă de perioada anterioară (46,9 
milioane; 2019: 11,0 milioane Ici) a rezultat din ac!>ftilia fermelor Frumuşani, Big Med, Capriciu si Agrocom Exim 
Prod şi din investiţia în platforma AgroCity. Scădi,şi activelor·circulnntc faţă de perioada anterioară este reprezentată 
de faptul că la data de referinţă anterioară erau Înf�istrate sumele din plasamentul privat derulat în Decembrie 2019. 
Emitentul a acordat un împrumut socictălii Argo Corn �.R.L.lirvnloarc de 1,95 milioane Ici, înregistrat în balanţă ca şi 
creanţă şi care poate fi convertit într-un avans la o abtiizilie de bază o_pcra1ională. Capitalurile proprii au crescut cu 33% 
fală de perioada anterioară ca urmare a încheierii cu�plasamcntului privat din Iunie 2020 în valoare de 
12.000.000 Ici. 

BILANT 
SOLD la SOLD la 

31.12.2019 31.12.2020 

(RON) (auditate) (auditate) 

ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZARI NECORPORALE 9.315 126.539 
II. IMOBILIZARI CORPORALE 5.420 5.231 
III. IMOBILIZARJ FINANCIARE I 1.077.816 47.915.237 
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL 11.092.551 48.047.007 

ACTIVE CIRCULANTE 

11.CREANTE 20.624.983 12.976.983 
lll. INVESTITII PE TERMEN SCURT 1.240 1.240 
IV. CASA SI CONTURI LA BANC! 55.853 12.027 
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 20,682.076 12.990.250 

CHELTUIELI IN AVANS 6.514 79.591 

- Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an 997 79.591 
• Sume de reluat într-o perioada mai marc de un an 5.517 . 

TOTAL ACTIV 31.781.141 61.116.848 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA 
672.492 4.833.509 

DE PANA LA UN AN 
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BILANT 

(RON) 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA 
MAI MARE DE UN AN 

CAPITAL SI REZERVE 

I.CAPITAL, din care:

t. Capital subscris varsat

2. Capital subscris nevarsat

li. PRIME DE CAPITAL

V. PIERDERE REPORTATĂ

VI. PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

CAPITALURI PROPRII - TOT AL

TOT AL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII 

S11rsa: Situaţiile Financiare Anuale l11divid11ale 

SITUATIA FLUXURILOR DE N UMERAR (RON) 

Prolit / (pierdere) inainte de impozitare 
Ajustari pentru· 

��vr-. 

Ajustare creantc /4-., <:f ;� ţ, 

Ajustare stocuri I� ,·� .� ,-., 

.. 
\ 

Amortizari si provizioane (el f\r•l""\r.o "I '} 
Picrdc/(Profit) din cedarea activelor \ -?1,. j 
Scadcrea/(Cresterca) altor provizioane �1-':I_ /
Venituri financiare 

Costuri financiare 

Profit i1rai11te de modificare capital de /11cr11 

Scaderca/(Cresterca) creantelor 

Scaderea/( Crcstcrca) stocuri lor 

Crestcrca/(Scadcrea) datoriilor 

Numerar di11 activitatea de exploatare 

Dobanda platita 

Impozit pc profit platit 

Numerar net din activitatea de exploatare 

Fluxuri din activitati de investitii 

Achizitii de imobîlîzari corporale&nccorporale 

Achizitii fcnne 

Invcstitii tennen scurt 
Dividende încasate 

Dobanda încasata 

Fluxuri 11ete din activitati de investitii 

Fluxuri din activitati de finantare 

Majorare capital social 

lmprumuturi bancare • trageri 

lmprumuturi bancare • rambursari 

SOLD la 
31.12.2019 

(auditate) 

-

32.292.967 

23.308.700 

8.984.267 

1.019.714 

(364.467) 

( 1.839.565) 

31.108.649 

31.781.141 

31.12.2019 
(neauditate) 

-1.839.565

286.124
-

48.959 
-

-

-136.760

6.305

-t.634.937

- 10.489 .876
-

585.063 

-11.539.750
-

. 

-1 t.539.750

-19.139

-3.894.909
-

-

109.793 

-3.804.254

14.643.714 
-

-

SOLD la 
31.12.2020 

(auditate) 

14.936.268 

43,069.796 

43.069.796 

-

2.242.884 

(2.204.032) 

( 1.761.577) 

41.347,071 

61.116.848 

31.12.2020 
(11eauditate) 

-1.761.577

605 
-

8.232 
-

. 

-557.044

545.897

-t.763.887

-1.364.268
-

1.250.809

-1.877.346

-537.401
-

-2.414.747 

-6.317

-35.864.206
-

238.625 

318.096 

-35.313.802

20,984.266

16.917.440

-2 I 9.082
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SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (RON) 31.12.2019 31.12.2020 
(neauditate) {neauditate) 

F/ux11ri mue din activitati de fi11antare 14.643.714 37.682.624 
Crestcre/(Scadere) neta de numerar -700.290 -45.925 
Numerar la începutul perioadei 756.143 57.951 
Numerar la sfarsitul perioadei 55.853 12.027 

S11rsa: Emile11111/. 

2. Rezultatele consolidate ale Grupului (conform Secţiunii 5.1.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat
2019/980)

La 31 decembrie 2019 Grupul includea societatea-mamă, Holde Agri Invest S.A., si filialele acesteia: Agro Antran 
S.R.L., Ronosca S.R.L., Bcnasque S.R.L., Agro Sargadillo S.R.L., Inter Muntenia S.R.L. si Holde Agri Operational 
S.R.L. Pentru excrcitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 , Emitentul nu a întocmit situaţii financiare consolidate 
la nivel de Grup, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (I) din OMFP 1802/2014. 

În 2020 s-au alăturat Grupului alte patru entităţi: Bigmcd S.R.L., Capriciu de Licuriciu Fann S.R.L. (consolidate 
începând cu luna ianuarie 2020), Agromixt Buciumcni S.R.L (consolidată începând cu luna iunie 2020) şi Agrocom 
Exim Prod S.R.L. (consolidată începând cu luna iulie 2020.). 

Situaţia consolidată a profitului sau pierderii 

În anul 2020, Grupul a obţinut venituri consolidate din activitatea principală de 27,3 de milioane de Ici din vânzarea de 
produse agricole, din care 1,25 milioane Ici din produse agricole recoltate în 2019. V eniturilc totale de exploatare includ, 
printre altele, de asemenea, 9,0 milioane Ici din subvenţii pentru culturile agricole, 2,2 milioane Ici despăgubiri de secetă 
şi asigurări, 2,4 milioane Ici încasări subvcnJii APIA aferente anului agricol 2017-2018 şi 1,5 milioane Ici din vânzări 
utilaje. 

Rezultatele au fost obţinute în unna exploatării unei supra
�
c1c t J�l�de 7.827 hectare (din care 2.320 hectare în regim 

bio) în cele 3 localii curente: Roşiorii de V cdc, Frumuşani ş· fdelc. Anul agricol 2019-2020 a generat recolte totale de 
� 

24.003 tone, din care 3.400 tone din culturi bio (tloa iiâ soarelui, grâu, porumb, mazăre) şi restul din culturi 
convenţionale (rapiţă, grâu, porumb, floarea soarelui, m�rc, soia). CQmparativ cu anul agricol 20I8-2019, recoltele 
obţinute au înregistrat o creştere de 68% (comparaţie siniilară pentru,suprafata existentă în ambele perioade, însă mix 
de culturi particular fiecărui an agricol), creştere obscrvată,in special la ·culturile bio, ceea cc dovedeşte imbunătătirca 
semnificativă a productivităţii în relatie cu investiţiile făcute'pr�cwn„şi cu practicile agricole adoptate. Producţia
obţinută a inrcgistrat o deviaţie negativă de 15% faţă de proiecţia 6il'gNără, în principal pc segmentul culturilor în regim 
convcn1ional, pc fondul secetei severe din vara anului 2020. 

Valoarea recoltelor obtinutc a fost cu 1,9% mai mică decât previziunile bugetare, pierderile din randamentele obţinute 
fiind parţial recuperate prin plusul obţinut din valorificarea culturilor, în timp cc valoarea subvenţiilor pentru culturi 
agricole s-a situat cu 4,7% sub previziunile bugetare, in special din cauza evoluţiei cursului EUR/RON. 

Principalele categorii de cheltuieli operaţionale au fost cele legate de inputurilc necesare fonnării recoltelor anului 
agricol 2019-2020: seminJc, motorină, fertilizări, tratamente (9,08 milioane Ici), amortismentul parcului de utilaje (2,2 
milioane Ici), întrctincrca parcului de utilaje (0,8 milioane Ici), cheltuielile cu arenda aferentă suprafctclor exploatate in 
acest regim (5,5 milioane Ici), cheltuielile cu personalul (4,9 milioane Ici) şi cu centrul administrativ de servicii partajate 
(3,5 milioane Ici). Cheltuielile cu indemnizaţia aferenta contractului de management s-au ridicat la 0,63 mîlîoanc Ici. 

Fata de rezultatele consolidate preliminate publicate pentru anul 2020, in cursul procesului de auditare a situatiilor 
financiare consolidate, grupul a adoptat o politica de depreciere a fondului comercial şi a dreptului de utilizare a 
terenurilor agricole rezultate din contractele de arenda preluate ca unnarc a achiziliilor efectuate, care au fost 
recunoscute ca imobilizari necorporale in bilantul consolidat, in confonnitate cu standardele locale de contabilitate. 
Aceasta ajustare a rezultat in cheltuieli suplimcnlarc cu amortizarea fondului comercial ( 1.1 milioane Ici) şi a dreptului 
de utilizare a terenurilor/ contractelor de arenda (0.7 milioane Ici). 

Rezultatul operaţional neajustat a fost de 7,3 milioane Ici, în timp ce după ajustare acesta se situează la 5,5 milioane Ici, 
respectiv o marjă de 13,4% din veniturile de exploatare. Rezultatul înregistrat este cu 19% superior previziunilor 
bugetare, ca unnarc a evoluţiei superioare a veniturilor faţă de cheltuieli. Rezultatul opcra1ional tola!, după eliminarea 
elementelor ncrccurcntc, este de 2,9 milioane Ici, adică 375 Ici/ha, respectiv o marjă de 6,7%, un rezultat cu 28% peste 
prevederile bugetare. 

Rezultatul financiar de -0,4 milioane Ici include venituri din difercn1c de curs valutar realizate în unna vânzării 
producţiei realizate prin contracte de tipfonvard şi cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor bancare (0,49 milioane 
Ici dobânzi pentru capitalul de lucru, 0,89 milioane Ici dobânzi la credite pc tcnncn lung contractate pentru achiziţia de 

Pagina 36 

I 

.,_, . 



ferme şi terenuri şi la contracte de leasing financiar) şi 0,20 milioane Ici difercnte de curs valutar şi allc comisioane 
aferente aclivilă)ii de finanţare. Raia efectivă de impozitare înregistrată la nivel consolidat a fost de 32,3%. Din anul 
2021 grupul Holde inlentionează sa introducă utilizarea unei politici fiscale la nivel de holding in vederea optimizării 
sarcinii fiscale la nivel consolidat. 

Rezultatul net de 3,4 milioane lei, adică 439 lei/ha, se situează semnificativ peste prevederile bugetare. În anul 2019 
grupul a raportat o pierdere de 4,6 milioane Ici (rezultat neauditat), pierdere excepţională datorată efectelor restructurării 
activităţii în ferma Roşiori. 

Tabelul de mai jos prezintă situatia consolidată a profitului sau pierderii la 3 I decembrie 2019 (neauditată) şi 31 
decembrie 2020 (auditată): 

CONT DE PROFJT ŞI PIERDERE
CONSOLIDAT 
(RON)

I. Cifra de afaceri neta
Productia 1·ânduta 
Venituri din 1·ân=area mar.furilor
Reduceri comerciale acordate 
Venilllri din subventii de exploatare aferente

cifrei de afaceri 11ete 
2. Venituri arcrcnte costului productiei in curs de
executie 
6. Venituri din subventii de exploatare
7. Alte venituri din exploatare 

• din care, venituri din subventii pentru
investitii 
VENITURI DIN EXPLOATARE ·TOTAL

8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile 

Alte cheltuieli materiale 
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
c) Chelluieli privind marfurile 

Reduceri comerciale primite 
9. Cheltuieli cu personalul, din care:

a) Salarii si indemnizatii 
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

I O. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile
corporale si necorporale (net) 

b) Ajustarl de valoare privind activele
circulante (net) 

b. I) Cheltuieli
b.2) Venituri 

I I. Alte chcltulcll de exploatare 
11.1. Cheltuieli privind prcslatiile externe
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si

varsaminte asimilate 
11.6. Alte cheltuieli 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOT AL

PROFIT I (PIERDERE) DIN EXPLOATARE:

13. Venituri din dobânzi 
I 5. Alte venituri financiare 
17. Cheltuieli privind dobânzile

Alte cheltuieli financiare 
PIERDERE FINANCIARA

18. PROFIT I (PIERDERE) BRUT(A)

Exercltlul financiar
lnchclat la 31.12.2019 

(neaudiJaJe) 

6.844.613
/.287./38 

35/.983 

5.205.492 

2.067.819

192.114
801.476

,, .-,I.I? ,.,, . .9�6.022
o� 

§'. I , : 2.642.034
:: . , . ..,, \ 
5 A - 120.340
>-:. • JBA 

J � . 

�1';)49.077
124.038

1.367.550
1.323.397

44.153
1.687.405

7.341.093
7.144.128

196.965

o 

14.183.461

(4.277.439)

20.048
55.903

296,811
94.406

(315.266)

(4.592.705)

Exercltlul financla r Evolude (%)
lnchclat la 31.12.2020 

(auditate) 

38.689.905 465%
21.946.343 /605% 

5.387.518 /431% 

65.720 /00% 

11.421.765 119% 

(3.114.344) -251%

2.817.573 1367%
2.364.677 195%

335.138 100%

40.757.81 I 311%

9,084.104 244%

223.638 86%
55.159 360%

3.504.555 205%
13.400 -89%

4.971.349 264%
4.843.619 266%

127.730 189%
4.068.692 141%

205.701 100%

898.570 100%
692.869 100%

13.185.943 58%
12.576.125 76%

121.522 -38%

488.296 100%
35.285.741 149%

5.472.070 228%

37.993 90%
I. I 52.301 1961%

( 1.394.21 O) -570%
(184.083) -295%
(387.999) 23% 

5.084.071 211%
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CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE Exercltful financiar Exerdtful financiar Evolude(¾) 
CONSOLIDAT inchelat la 31.12.2019 lnchefat la 31.12.2020 
(RON) (neauditate) (auditate) 

19. Impozitul pc profit 1.513..551 !OOo/.

21. Alte impozite neprezentate la clementele de mai 49.529 130.769 164% 
sus 

REZULTAT NET AL PERIOADEI DE (4.642.234) 3.439.751 174% 
RAPORTARE 

S11rsa: Si111a(iile Financiare Anuale Consolidate, completate c11 cifi·ele compara/ive neauditale aferellfe exerciţi11l11i 

financiar IÎlclteiat la 31 decembrie 2019 fim1i:ale de Emitent. 

Bilanţul consolidat 

Din punct de vedere al structurii bilanţiere, imobilizarilc corporale includ in principal utilaje si echipamente, terenuri si 
amcnajari de terenuri, si c\adiri. [n imobilizarilc nccorporalc sunt incluse la nivel consolidat Iîccntc\c infonnaticc 
achizitionatc, dreptul de utilizare a terenurilor agricole (rezultat din contractele de arenda preluate la achizitiilc 
fermelor), si fondul comercial rezultat din achizitiile efectuate. lnvcstitiilc financiare sunt reprezentate de participaţia 
detinută în platforma AgroCity (AgroCity Technologies S.R.L.). 

Stocurile dctinutc de Grup reprezintă în principal producţia în curs pc suprafetclc cultivate în toamna anului 2020 (6,4 
milioane Ici) şi stocurile de produse agricole depozitate în vederea vânzării ( 1,8 milioane Ici). Crcantclc comerciale 
includ 2 milioane Ici aferente unor livrări de produse agricole efectuate în decembrie 2020 către un singur client. Crcanta 
a fost încasată la tcnncn, după data de referinţă. Alte creanţe se referă în principal la TV A de încasat (solicitări în curs 
sau solduri de rambursat) şi la avansuri pentru utilaje sau echipamente. 

Datoriile pc tenncn scurt către fumiz�ri se referă la��ţurilc aferente anului agricol 2020T202 I care au ca tenncn de 
plată perioada iulie/octombrie 2021. [n plus, ac

j
s ia·înclud şi obligatiile pentru arendele datorate şi neplătite până la 

data de 31.12.2020 (0,56 milioane Ici). Arendele Jâtitcîn avans pentru anul agricol 2020-2021 se ridică Ia 0,16 milioane
Ici. Datoriile pc termen scurt includ sume afcren ir încasărilor APIA p�nlru anul agricol 2017-2018, achiziţii de terenuri 
şi sume reţinute în valoare totală de 2,3 milioa f Ici ce urmţ11;2ă a d rambursate vânzătorilor în cadrul achiziţiilor de 
părţi sociale efectuate în cursul anului 2018. 

BILANT CONSOLIDAT 

ACTIVE IMOBILIZATE 
I. IMOBILIZARI NECORPORALE, din care:

- Fond comercial

- Drept utili=are tere1111ri I coli/racle de arenda

- Alte imobili:ari 11ecorporale (licenle si alte imohili:ari)

li. IMOBILIZARI CORPORALE
HI. IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01+02+03)

ACTIVE CIRCULANTE 
I.STOCURI
ILCREANTE
m. INVESTITU PE TERMEN SCURT
IV. CASA sr CONTURI LA BANC[

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL

CHELTUIELI INA VANS 
- Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an
- Sume de reluat într-o perioada mai marc de un an

TOTAL ACTIV 

DATORU: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 

sot61a SOLD la 
31.12.1019 31.12.2020 

(11eauditate) (auditate) 

5.604.229 34.262.093 
J.345.773 16.042.511 

4.238.723 18.0/3.140 

19.733 206.442 

13.784.755 39.573.080 
845.545 266.307 

20,234.529 74.101.480 

3.757.550 10.943.178 
18.360.813 12.815.962 

1.240 1.240 
645.152 496.051 

22.764.755 24,256.431 

426.107 797.417 
426.107 797.417 

43.425.391 99.155.328 

7.614.248 26.513.707 
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BILANT CONSOLIDAT 

PANA LA UN AN 

DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI 
MARE DE UN AN 

PROVIZIOANE 

VENITURI IN AVANS 
I. Subventii pentru investiti i, din care :

Sume de reluat illlr-o perioada de pâ11a la 1111 an
Sume de reluat illlr-o perioada mai mare de 1111 a11 

CAPITAL SI REZERVE 
I. CAPITAL, din care:

1. Capital subscris varsal
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE

V. REZULTATUL REPORTAT
VI. REZULTA TUL EXERCJTIULUI FINANCIAR
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOT AL \)?r .. , 

,. ':> 

SOLD la 
31.11.2019 

(neauditate) 

6.130.076 

23.308.700 

23.308.700 

1.019.714 

1.010.620 

(4,642.234) 

29.681.067 

43.425.391 

SOIIDla 
31.12.1020 

(auditate) 

24.455.255 

194.834 

194.834 

/94.834 

43.069.796 

43.069.796 

2.242.884 

958.310 

10.461 

(1.719.270) 

3.439.751 

( 10.400) 

47.991.532 

99.155.328 TOT AL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ,'J'?' i � C'' C":! � 
� :·3 ., S11rsa: Silllaţiile Fi11a11ciare Anuale Co11solida1e. C rnpletate..c11;ci[rele comparative 11ea11ditale aferellle exerci(i11l11i 

financiar încheiat la 31 decembrie 20/9 furni:ate de fmi/dnt ,i;.,, · ·;',_ . 

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (RON) . ��;,, 

Profit/ (pierdere) inaintc de impozitare 

Ajustari pentru: 

Ajustare creante 
Ajustare stocuri 
Amortizari si provizioane 
Pierdc/(Profit) din cedarea activelor 
Scaderea/(Crestcrea) altor provizioane 
Venituri financiare 
Costuri financiare 
Profit i11ainte de modificare capital de /11cru 

Scaderea/(Crcsterea) creantelor 
Scaderca/(Cresterea) stocurilor 
Crestcrca/(Scadcrea) datoriilor 
Numerar din activitatea de exploatare 
Dobanda plutita 
Impozit pc profit platit 
Numerar net din activitatea de exploatare 
Fluxuri din activitati de invcstitii 
Achizitii de imobilizari corporale si nccorporalc 
Achizitii terenuri 
Vanzari de imobilizari corporale sinccorporalc 
Achizitii parti sociale ferme 

31.12.2019 
(neauditate\ 

-4.592.705

365.768 

866.318 

1.687.757 

178.508 

. 

-75.951

391.218 

-1.179.087

-2.110.395

-2.253.054

-877.752

-6.420.288

-296.811

-36.462

-6.753.561

-16.122.560

-569.102

797.336

-

31.12.2020 
(neauditate\ 

5.084.110 

14.846 

190.856 

4.068.153 

-1.106.120

-

-1.190.295 

1.578.292 

8.639.842 

-3.424.128

3.784.897

1.604.382

10,604.993

-1.329.031

-992.179

8.283.783 

-11.294.784

-2.704.860

1.552.747

-35.674.885
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SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (RON) 31.12.2019 31.12.2020 
(neauditate) (neauditate) 

Investitii tennen scurt - -
Dividende încasate - -
Dobanda incasata 20.048 37.993 

F/ux11ri 11ete di11 activitati de i11vestilii -15.874.278 -48.083.789 

Fluxuri din nctivitati de linantnrc 

Majorare capital social 14.643.714 20.984.266 

Incasari/(Plati) aferente contractelor de lcasing 5.889.879 1.043.373 

lmprumuturi bancare termen scurt - net -163.639 -1.322.108 

lmprumuturi bancare termen lung - trageri 2.024.062 19.850.317 

lmprumuturi bancare termen lung - rambursari -202.406 -716.945 

Difcrenta curs valutar -51.431 -187.998 

F/ux11ri 11ete di11 activitati de ji11a11tare 22.140.179 39,650,905 

Crestere/(Scadere) neta de numerar -487.661 -149.101 

Numerar la începutul perioadei 1.132.813 645.152 

Numerar la sfarsitul perioadei 645.152 496.051 

Sursa: Emilent11l 

1.2 Modilicarea datei de rererinlii contabilii (conform Sec1iunii 5.1.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 
2019/980) 

Emitentul nu şi-a modificat data de referinţă contabilă in intervalul pentru care ii sunt solicitate informaţiile financiare 
istorice. ~ 

/~~C:J: .. 
1.3 Standardele de contabilitate (conform Sccţiu~~-1.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Situaţiile Financiare Anuale Individuale şi Situaţii ·~Financ.iare Anuale Consolidate au fost întocmite in conformitate 
cu OMFP 1802/2014. Pentru exerciţiul financiar incheiat la ,.31 decembrie 2019 Emitentul nu a întocmit situa1ii 
financiare consolidate la nivel de Grup, nefiind îndeplinite condi!iile prevăzute de art. 7 alin. (I) din OMFP 180212014. 

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor intema1ionale de contabilitate nu este aplicabil 
Emitentului. 

1.4 Modilicarca cadrului contabil (conform Secţiunii 5.1.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Nu este cazul. 

1.5 Standardele naţionale de contabilitate (conform Secţiunii 5.1.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 
2019/980) 

Situaţiile Financiare Anuale Individuale şi Situa1iile Financiare Anuale Consolidate au.fost întocmite în confonnitate 
cu OMFP 1802/2014 şi includ, printre altele, unnătoarclc clemente: 

(a) bilanţu I; 

(b) contul de profit şi pierdere; şi 

(c) metodele contabile şi notele explicative. 

1.6 Situaţiile linanciare consolidate (conform Secţiunii 5.1.6 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Emitentul a intocmit situaţii financiare consolidate auditate ale Grupului la data de şi pentru exerciţiul financiar încheiat 
ta 31 decembrie 2020, respectiv cifre financiare consolidate neauditate ale Grupului la data de şi pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2019 ( incluse in acest Prospect in scop de prezentare a informa1iei financiare in mod 
comparativ). 

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 Emitentul nu a întocmit situaţii financiare consolidate la nivel 
de Grup, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (I) din OMFP 1802/2014 (deşi nici pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 3 I decembrie 2020 Emitentul nu a îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (I) din OMFP 
1802/2014, au fost întocmite situaţii financiare anuale consolidate conform cerinţelor aplicabile societăţilor admise la 
tranzactionare pc sistemul multilateral de tranzacţionare AcRO, operat de Bursa de Valori Bucureşti). 

t.7. Data informaţiilor financiare (conform Secţiunii 5.1.7 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 
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Bilantul ultimului exercitiu financiar pentru care infonnatiile financiare au fost auditate s-a încheiat la data de 31 

decembrie 2020. 

2 Informaţii financiare interimare şi alte informaţii financiare (conform Secţiunii 5.2 din Anexa 24 din 
Regulamentul Delegat 2019/980) 

Nu este cazul. 

3 Auditarea informaţiilor financiare anuale (conform Secţiunii 5.3.l din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 
2019/980) 

Siruaţiile Financiare Anuale Individuale, respectiv Situatiile Financiare Anuale Consolidate ale Emitentului au fost 
auditate de către finna de audit Mazars Romania S.R.L., cu sediul situat in Str. lng. George Constantinescu 48 si 2-
4, etaj 5, Globalworth Campus Pipera, Building B, Bucuresti, sector 2, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. 140 / 
756/1995, având codul unic de înregistrare 6970597 ( .. Auditorul"). Auditorul este membru al Camerei Auditorilor 
Financiari din România, înregistrată in Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiari cu numărul FA69912007. 

Opinia Auditorului asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale este fără rezerve. 

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 Emitentul nu a întocmit situa1ii financiare consolidate, nefiind 
îndeplinite condi1iile prevăzute de art. 7 alin. (I) din OMFP 1802/2014. Emitentul a întocmit cifre financiare consolidate 
neauditate ale Grupului la data de şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 (incluse in acest Prospect 
in scop de prezentare a infonnaţiei financiare în mod comparativ), care nu au făcut obiectul unui audit independent, 
nefiind aplicabile în acest caz prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 
situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte nonnative, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
aprilie 2014 privind cerin1e specifice referitoare la auditul statutar al entită]ilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 
20051909/CE. 

Emitentul declară unnătoarele: in sensul acestui Prospect, cifrele financiare consolidate neauditate ale Grupului la data 
de şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 oferă o imagine corectă asupra situaţiei Grupului. 
Auditorul nu a auditat şi nu îşi asumă răspundereaq;~itatca, realitatea şi acurate1ea infonnatiilor financiare 
consolidate neauditate ale Grupului la data de şi pent exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019. 

,)'[ 

3.1 a Raportul de audit al Auditorului asupra situatii Q.T financiare consolijiatc pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2020 este cu rezerve (mai jos reproducerv:.integ~lă !l2'eiZervci incluse in raportul de audit) (conform 
Secţiunii 5.3.la din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980). · 

' Extrasele relevante (paragraful de opinie si paragraful referitqt.!.iBatcle opiniei cu rezerve) din Raportul de audit asupra 
situatiilor financiare consolidale aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020: 

.,I. Am auditat situa(iile financiare consolidate ane:cate ale societă(ii Holde Agri fllvest S.A. ("Societatea"), cu sediul 
social în strada Splaiul Unirii, Nr. I 6, Sector 4, Bucureşti, România, idemificată la Regist111I Comer(11fui cu nr. 
J40/9208120l8 şi codul de idemificarefiscală RO39549730. şi ale filialelor sale (denumite împreună "Gn1p11/") care 
cuprind bi/an(ul consolidat la data de 31.12.2010. comul de profit şi pierdere consolidat penim e:cerci(iul financiar 
încheiat la această dată, şi note explicative la situo(iile financiare consolidate, inclusiv 1111 sumar al politicilor contabile 
semnificative. Situa(iile financiare men(ianote se referă la: 

Activ net I Total capitaluri: 

Re:!tlltatul net al exerci(iului financiar: 

47.991.532 lei 

3.439.751 lei (profit) 

2. /11 opi11ia 11oastră, cu e:ccepfia poten(ialului impact al aspectului men(ionat la paragraful 3 de mai jos, silua(iile 
financiare consolidate anexate ale Gn1p11/ui la 31.12.2020 011 fost întocmite, în toate aspectele senmificative, in 
conformitate cu Ordinul Mi11istn,/11i Fina11(elor Publice nr. 1802120 I 4 cu modificările ulterioare ( .. OMFP 
/802120/4")." 

Baza opiniei cu re=erve: 

„3. Întniccit 2020 este primul an în care Gn1p11I a 1i11ocmit situa(ii financiare consolidate, pemn, exerci/iul financiar 
inc/reiat la 31.11.20191111 au/ost întocmite (şi nici auditate) sillla{iifimmciare consolidate în conformitate cu OMFP 
1802/2014. Prin urmare. bilan{ul şi contul de profit şi pierdere ane:cate nu includ cifre comparative. Prin urmare, 1111 

putem exprima o opinie asupra soldurilor de deschidere ale Grnpului la 3I.I2.2019. Din momelii ce soldurile ini (iole 
imră în determinarea performantei financiare consolidate aferentă anului încheiat la 31.12.2020, nu am putut 
determina măsura în care ar fi putut fi necesare ajustări din perspectiva re=11ltatul11i aferent exerci(iului financiar 
încheiat la 31.12.2020. Prin urmare, 1111 plllem exprima şi 1111 exprimăm o opinie asupra cifrelor comparative de la 
31.11.1019. şi asupra impactului poten(ial asupra co11111l11i de profit şi pierdere consolidat aferent e:cerci(iuluifinanciar 
încheiat la 31.12.2020. 



4. Am efectuat a11dit11I 11ostn1 î11 conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA) şi legea 11r. /6212017
( .. Legea"). Responsabilită/ile noastre în ba:a acestor sta11darde sunt descrise detaliat î11 sec{iimea „ Respomabilitatea
a11ditont!11i 1i1 legă111ră cu a11dit11l situaţiilor fi11a11ciare consolidate" din raportul 11ostn1. Suntem independen{i faţă de
Gn,p, conform prevederilor Codului Etic al Profesio11iştilor Co111abi/i emis de Co11sili11I pentn, Standarde
lntemaţionale de Eticii pe11tn1 Co111abili (Codul IESBA) şi conform celorlalte ceril1{e etice care sunt relevame pentn,
auditu/ situaţiilor fi11a11ciare consolidate în România, şi am îndeplinit şi celelalte cerinţe de etică prevă:ute în Codul
IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am oh/i1111t .mlll s11ficie,11e şi adecvate pentn, a furniza o ha:ă pentru
opinia noastră cu re:en1e."

6. Politica Emitentului de distribuire a dividendelor (conform Scc1iunii 5.6 din Anexa 24 din Regulamentul
Delegat 2019/980)

Societatea îşi asumă angajamentul de a respecta necondiţionat Principiile de Guvemanlă Corporativă aplicabile 
emitcntilor ale căror valori mobiliare se tranzacţionează pc sistemul AcRO administrat de Bursa de Valori Bucureşti 
S.A. în calitate de operator de sistem. 

in acord cu principiile enunţate anterior, Societatea se obligă să adopte o politică de dividend, ca un set de dircctii 
referitoare la repartizarea profitului net, pc care Societatea declară că o va respecta. În consccinlă, Administratorul Unic 
al Societăţii cnuntă următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend: 

I) Capitalul social, subscris şi integral vărsat al Emitentului este divizat în doua clase de acţiuni - acţiuni ordinare
clasa „A" şi acţiuni preferenţiale clasa „B". Acţiunile ordinare clasa "A" ale Emitentului sunt admise la
tranzacţionare pc Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al Bursei de Valori Bucureşti începând cu I
octombrie 2020. Acţiunile se tranzacţionează sub simbolul „HAI".

Acţiunile ordinare clasa „A" emise de Societate au valoare egală şi acordă drepturi egale deţinătorilor lor. Fiecare
acţiune emisă de Societale şi plătită de căire acţionar acordă dreptul de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor.
Acţiunile preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot, emise de Societate, sunt acţiuni emise în condiţiile
prevăzute de Legea Societăţilor şi conferă titularilor lor, conform Actului Constitutiv al Emitentului, dreptul la un
dividend prioritar în valoare de 50% din valoarea nominală a acţiunii de I Icu, respectiv un dividend de 0,5 lei pc
acţiune (,.Dividend prioritar"). Cuantumul div)i�dclorprcfcrcnţialc datorate va fi plafonat in fiecare an la maxim
35% din totalul profiturilor distribuibile cătr â6ţionari în anul respectiv. Plafonarea nu va implica, în niciun caz,
reportarea diferenţei de dividend prefercnţi �ână la 50 d� bani/ac1iunc prcfercn1ială.

Conform Actului Constitutiv al Emitentulu �tcalrul�rea:Dividenhului Prioritar va inccpe în cel dc•al treilea an de
la înmatricularea Emitentului şi se va putea face.inclusiv prin alocarea de acţiuni ordinare in contul sumelor datorate
ca Dividend Prioritar. Astfel, prima plată a Dividct_nq\lJµi

1
R,rioHlar se va face în anul 2022 pentru exerciţiul financiar

2021. Titularii Acţiunilor Preferenţiale au toate cclclaltClii=c"pturi prevăzute de Legea nr. 31/1990, inclusiv, dar fără
a se limita la, dreptul de a participa la Adunările Generale, cu excepţia dreptului de vot.

2) Emitentul recunoaşte drepturile tuturor acţionarilor de a primi dividende, ca fonnă de participare la profiturile nete
acumulate din exploatare precum şi ca expresie a remunerării capitalului investit în Emitent.

Astfel, în conformitate cu informaţiile incluse în documentul de ofertă fumizat investitorilor de către companie
înaintea plasamentului privat pentru ac1iuni, incluse şi în memorandumul pentru listare, Administratorul Unic îşi
propune să îşi recompenseze investitorii, deţinătorii de Ac1iuni Clasa „A" prin acordarea de acţiuni cu titlu gratuit,
in urma capitalizării unei părţi din profiturile nete acumulate de Emitent. În acest mod, capitalul va fi păstrat de
către companie şi investit in activităti şi cheltuieli care urmăresc creşterea valorii afacerii, în timp cc investitorii
vor fi recompensaţi, pentru contribuţia lor, cu acţiuni gratuite.

Propunerea privind distribuirea dividendelor sub forma de acţiuni cu titlu gratuit, se va realiza de către
Administratorul Unic, iar hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparţine Adunării Generale a
Acţionarilor, adoptată in condiţiile legii.

Această politică va fi revizuită de către Administratorul Unic, ori de câte ori intervin informaţii suplimentare relevante 
privind distribuirea de dividende. Această politică va fi publicată pc pagina oficială de internet a Societăţii, 
\VV>/V.' .holde.cu. 

7. Informaţii linanciarc pro forma (conform Secţiunii 5.7 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul. 
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PARTEA V 
INFORMAŢII PRIVIND ACŢIONARII ŞI DEŢINĂTORII DE VALORI MOBILIARE 

I. Prlnclpulli actionuri (conform Secţiunii 6.1 din Anexu 24 din Regulumentul Delegut 2019/980)

I.I Numele oricărei persounc cure, în mod direct suu Indirect, urc un interes în capitulul sau drepturile de vot ule
Emitentului cure reprezintă cel puţin 5 % din cupitulul totul suu drepturile de vot totule, precum şi cuantumul
Interesului fiecărei astfel de persoune (conform Secţiunii 6.1.1 din Anexu 24 din Regulumcntul Delegut 2019/980)

Potrivit Registrului Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., acţionarii principali ai Emitentului cu deţineri cunoscute 
peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot fiecare sunt prezentati în tabelul următor: 

Actionur Actluni Clasu A Actiunl Clasu B % din cupitul soclul 
Vertical Seven Grouo S.R.L 4.855.125 1.458.375 14.6588% 
Alli actionari 32.387.496 4.368.800 85,3412 
Totul 37.242.621 5.827.175 100% 

1.2 Drepturi de vot diferite (conform Secţiunii 6.1.2 din Anexa 24 din Regulumentul Delcgut 2019/980) 

Capitalul social al Emitentul. este de 43.069. 796 lei corespondentul unui număr de 43.069. 796 actiuni, divizat în 2 clase de 
actiuni din care 37.242.621 actiuni ordinare (Clasa A) şi 5.827.175 acţiuni preferentiale (Clasa B). 

Acţiunile Ordinare (Clasa A) w Acţiunile ordinare emise de Emitent au valoare egală şi acordă drepturi egale deţinătorilor 
lor. Fiecare actiune emisă de Emitent şi plătită de către acţionar acordă dreptul de vot în Adunarea Generală a Actionarilor. 

Deţinătorii de acţiuni ordinare au dreptul de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii în 
cadrul Adunării Generale. Astfel, compania va pune la dispozitia actionarilor documente şi informaţii cu privire la subiectele 
înscrise pe ordinea de zi, inclusiv situa1iile financiare anuale, raportul anual al Administratorului Unic, precum şi propuneri 
cu privire la distribuirea de dividende. Ac1iunile Ordinare (Clasa A) sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral 
de tranzactionare AeRO, operat de Bursa de Valori Bucureşti. 

Acţiunile Preferenţiale (Clusa B) - Acţiunile preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot, emise de Emitent, sunt 
actiuni emise în conditiile prevăzute de Legea Socie�Jor şi conferă titularilor lor, conform Actului Constitutiv al 
Companiei, dreptul la un dividend prioritar în valoar

i
50% din valoarea nominală a acţiunii de I leu, respectiv un dividend 

de 0,5 lei pe acţiune (,,Dividend prioritar"). Cuantu _ul dividendelor preferenţiale datorate este plafonat la maxim 35% din 
totalul profiturilor distribuibile către acţionari în anu respectiv. Plafonarea nu va implica, în niciun caz, reportarea diferenţei 
de dividend preferential până la 50 de bani/actiun� preferentililii, Acţi�nile Preferenţiale (Clasa B) nu sunt admise la 
tranzacţionare. 

Titularii Acţiunilor Preferentia\e au toate celelalte drepturi'pre.văz�te de Legea Societăţilor, inclusiv, dar fără a se limita la, 
dreptul de a participa la Adunările Generale, cu excepţia dreptului de vot. 

1.3 Controlul usupra Emitentului (conform Secţiunii 6.1.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delcgut 2019/980) 

La data prezentului Prospect, Emitentul nu este controlat, direct sau indirect, de nicio persoană. 

1.4 Acorduri privind controlul (conform Secţiunii 6.1.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegut 2019/980) 

Emitentul nu are cunoştinţă de existenta unor acorduri a căror aplicare poate genera, la o dată ulterioară, schimbarea 
controlului. 

2 Proceduri judiciare şi de urbltruj (conform Secţiunii 6.2 din Anexu 24 din Regulamentul Dclcgut 2019/980) 

Emitentul declară că nu are cunoştinţă de vreo procedură guvemamentală,judiciară sau de arbitraj încheiată, în derulare sau 
potenţială, din ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziţiei financiare sau a 
profitabilităţii Emitentului. 

Indirect, prin intermediul societăţilor controlate• Ronosca SRL, Benasque SRL, Agro Antran SRL, Agro Sargadillo SRL şi 
Inter Muntenia, se află în litigiu cu Agentia pentru Plăti şi Intervenţie în Agricultură (APIA) şi Agentia pentru Finantarea 
lnvestitiilor Rurale, litigii care sunt începute înainte de dată de achiziţie a respectivelor societăţi de către Emitent; litigii care 
sunt asumate şi garantate de către foştii delinători ai respectivelor societăţi prin retinerea sumelor contestate din preţul de 
vânzare. 

3 Conmcte de interese (conform Secţiunii 6.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

La nivelul organelor de administrare şi al conducerii superioare nu s-au identificat situatii de conflict de interese, nici 
întelegeri, acord cu actionarii principali, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora oricare din persoanele menţionate la 
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PARTEA V a aceluiaşi Prospect a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau ca 
membru al conducerii superioare. 

Nu există restricJii acceptate de persoanele din conducere privind cesionarea, într-o anumită perioada de timp, a participărilor 
lor la capitalul social al Emitentului. 

Prin politici si proceduri interne, in vederea conformării cu prevederile legale in vigoare dar si a alinierii la principiile de 
guvernantă corporativă, există si se aplică mecanisme de identificare si gestionare a potentialelor conflicte de interese la 
nivelul administrării si conducerii Emitentului. 

4 Tranzacţii cu părţi afiliate (conform Secţiunii 6.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Nu este cazul. 

5 Capitalul social (conform Secţiunilor 6,5,J şi 6.5.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Capitalul social al Emitentului este de 43.069. 796 RON, subscris si vărsat integral in numerar, împărţit într-un număr de 
43.069. 796 acţiuni nominative, ordinare, dematerializate, divizat in 2 clase de acţiuni din care 3 7.242.621 acţiuni ordinare 
(Clasa A) şi S.827.175 acţiuni preferenţiale (Clasa B), cu valoare nominală de I RON fiecare. Doar acJiunile ordinare (Clasa 
A) ale Emitentului sunt admise la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) AeRO operat de Bursa 
de Valori Bucureşti. 

Pe 12 februarie 2021, AGEA a aprobat delegarea către Administratorul Unic a atribuţiilor AGEA referitoare la majorarea 
capitalului social al Emitentului, pe o perioadă de trei (3) ani, prin intennediul uneia sau mai multor emisiuni de acJiuni 
(indiferent de natura lor), prin contribuţii în numerar, cu o valoare nominală mai mică de jumătate din capitalul social subscris 
existent la data hotărârii ( i.e. până la suma de 21.534.898 RON). 

6 Numărul şi caracteristicile principale ale acţiunilor care nu reprezintă capital, dacă există (conform Secţiunii 
6.5.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980). 

Nu este cazul. 

7 Numărul, valoarea contabilă şi valoarea nomi~ ii a acţiunilor emitentului deţinute de emitent sau în numele 
emitentului ori de către filialele acestuia (co~form Secţiunii 6.5.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 
2019/980). 

Nu este cazul. 

8 Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbablle sau însoţite de bonuri de subscriere, cu Indicarea 
condiţiilor şi a procedurilor de conversie, schimb săllsiibscrlcrc (conform Sccflunll 6.5.5 din Anexa 24 din 
Regulamentul Delegat 2019/980). 

Nu este cazul. 

9 Informaţii despre orice drept de achiziţie şi/sau obligaţie afcrent(ă) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre 
orice angajament de majorare a capitalului social, precum şi condiţiile acestora (conform Secţiunii 6.S.6 din 
Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980). 

Nu este cazul. 

10 Informaţii privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opţiuni sau al unul 
acord condiţionat sau necondiţionat care prevede acordarea unor opţiuni asupra capitalului şi detalii privind 
opţiunile respective, Inclusiv Identitatea persoanelor la care se referă (conform Sccţlunll 6.5.7 din Anexa 24 din 
Regulamentul Delegat 2019/980). 

Nu este cazul. 

11 Act constitutiv şi statutul (conform Secţiunii 6.6 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)) 

Nu există nicio prevedere din Actul Constitutiv, statut sau un regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea 
sau împiedicarea schimbării controlului asupra Emitentului. 

12 Contracte Importante (conform Secţiunii 6.7 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980) 

Nu a existat niciun contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activităţii) încheiat de către Emitent 
sau orice alt membru al Grupului, în cursul anului 2020, imediat anterior publicării prezentului Prospect. 



PARTEA VI 
MOTIVELE OFERTEI, UTILIZAREA FONDURILOR OBŢINUTE ŞI CHELTUIELILE AFERENTE 

EMISIUNII. TERMENII ŞI CONDIŢIILE VALORILOR MOBILIARE 

I. Motivele orertei ( conform Secţiunii 1.7. 1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a finan1a planurile de dezvoltare ale Emitentului, cum ar fi 
achiziţionarea de noi fenne, investiţii în depozitare, utilaje, irigaţii, modernizarea fennei şi finan1area unui proiect de start
up agri-tech. 

2. Utilizarea şi cuantumul net estimat al veniturilor (conform Secţiunii J.7.2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 
980/2019) 

Din suma obţinută ca unnare a Ofertei, Emitentul estimează că va investi aproximativ 70% din capital în extinderea 
suprafeţelor prin achiziţia fermelor localizate în Teleonnan, Giurgiu, Călăraşi, lalomita, precum şi in Olt sau Constanţa. 
Restul de 30% va fi utilizat pentru modernizarea fennelor existente, ceea ce poate creşte semnificativ profitabilitatea. 
Modernizarea fennelor include investiţii în spaţii de depozitare, utilaje şi irigaţii - care pot maximiza producţia - şi, nu în 
ultimul rând, în proiecte agri-tech cu care Emitentul poate avea sinergii foarte bune. 

Pentru achiziţia de terenuri, Emitentul intenţionează să combine finantarea prin capital atras în unna majorării de capital cu 
împrumuturi bancare, în proporţie intre 50% / 50% sau 30% (capital atras) / 70% (împrumut bancar). 

Cuantumul net estimat al veniturilor obtinute ca unnare a Ofertei este de 28.691.840 RON. 

Costul total estimat al emisiunii este de aproximativ 288. 160 lei şi se compune din: comisionul lntennediarului, la care se 
adaugă taxele şi comisioanele datorate institutilor pieţei de capital (ASF, Depozitarul Central, BVB), precum şi cele datorate 
Registrului Comerţului. Emitentul nu percepe în mod direct cheltuieli investitorilor in ofertă. 

Veniturile obtinute din Ofertă sunt în concordanţă cu strategia de afaceri şi cu obiectivele strategice ale Emitentului, întrucât 
are în vedere în principal creşterea suprafetei agricole exploatate, respectiv combinarea metodelor şi tehnologiilor inovatoare 
cu profesionişti cu experientă în agricultură şi mediul de business. 

3. Declnrnţln privind capitalul circulant şi declarat;i-prlvind capitalizarea şi nivelul de îndatorare (conform Secţiunii 
2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980'!'1).9) 

Emitentul declară că, în opinia sa, capitalul său circu!a~t este suficient pentru acoperirea obligaţiilor sale actuale (conform 
Secţiunii 2.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019). 

lnfonna\ia privind capitalizarea şi nivel de îndatorare nu trebuie fumizată de emitenţii de titluri de capital cu o capitalizare 
bursieră mai mică de 200.000.000 EUR (cum este Emitentul). Cu-toate acestea, conform informaţiei incluse în acest Prospect, 
gradul de îndatorare al Emitentului (Capital imprumutat/Capital angajat) este de 44,4% la data prezentului Prospect 
(conform Secţiunii 2.2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019). 

4. O descriere a tipului şi clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (conform Secţiunii 4.1.1 din Anexa 
26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Oferta are ca obiect un număr total de 21.000.000 aciiuni ordinare clasa „A", nominative, indivizibile, de valoare egală, 
emise in fonnă dematerializată, cu o valoare nominala de I leu/acţiune, emise de Emitentul, în conformitate cu Hotărârea 
AGEA nr. 2 din 12 februarie 2021, respectiv cu Decizia Administratorului Unic aferentă şedintei din data de 16.03.2021. 

Codul ISlN al actiunilor Emitentului este RO5RYSUM9FJ2. 

5. Legislaţia în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare (conform Secţiunii 4.1.2 din Anexu 26 din 
Regulamentul Delegat 980/2019) 

Legea 24/2017 privind emiten\ii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Legea 3 1/1990 a societăţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
Regulamentul ASF nr. 512018 privind emitenţii si operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Regulamentul UE nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare 
sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piată reglementata, cu modificările şi completările ulterioare; 
şi 
Regulamentul delegat (UE) 979/2019 şi 980120 I 9 de completare a Regulamentului (UE) 1129 /2017, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

6. Forma sub care au fost emise valorile mobiliare (conform Secţiunii 4.1.3 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 
980/2019) 
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Valorile mobiliare nou emise sunt ac1iuni ordinare, nominative, indivizibile, emise în fonnă dematerializată. 

In baza contractului de registru încheiat intre Emitent si Depozitarul Central S.A., efectuarea înregistrărilor necesare asupra 
Registrului Acţionarilor sunt in sarcina Depozitarului Central S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Carol 1 nr. 34 - 36, 
etajele 3, 8 si 9, Sector 2. 

7. Moneda emisiunii de valori mobiliare (conform Secţiunii 4.1.4 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Acţiunile Noi sunt emise şi oferite sunt denominale în lei. 

8. O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare (conform Sccţiunll 4.1.S din Anexa 26 din Regulamentul 
Delegat 980/2019) 

(a) dreptul la dividende: 

(i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naştere acest drept; 

(ii) tennenul de prescriere şi persoana în favoarea căreia intervine prescrierea; 

(iii) restric1iile aplicabile dividendelor şi procedurile aplicabile deţinătorilor de titluri nerezidenţi; 

(iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecven1a şi natura cumulativă sau necumulativă a plăţilor; 

Dreptul la dividende aparţine actionarilor care sunt înscrişi în Registrul Acţionarilor Emitentului la Data de Înreiistrare 
stabilita prin hotărârea AGOA care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de către Emitent. lntrucât 
începând cu ex-date (dala anterioara datei de înregistrare), instrumentele financiare se tranzactionează fără dreptul la 
dividend, acesta ia naştere la data ex-date, care este în mod expres precizata în textul hotărârii AGOA. 

În confonnitate cu prevederile Legii Societătilor, coroborate cu dispoziţiile referitoare la prescriptia extinctivă din Codul 
civil, termenul de prescriptie al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine în favoarea societăţii. 

În cazul dividendelor plătite unei persoane fizice nerezidente, se va solicita certificat de rezidenţă fiscală. Dacă un 
contribuabil este rezident al unei tări cu care România a încheiat o convent ie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit 
care se aplica venitului impozabil obtinut de către acel contribuabil din Romania nu poate depăşi cota de impozit prevăzută 
în convenţia care se aplica asupra acelui venit. În situatia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia internă sau în 
conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica coteleje impozitare mai favorabile. 

Impozitul se calculează, se reţine, se declară şi se p~_!:şte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare 
comunicat de Banca Natională a României, pentru z r în care se efectuează plata venitului către nerezidenţi. Tennenul de 
declarare este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 "Declaraţie privind 
obligaţiile de plata la bugetul de stat". 

Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obtinute dtn România cu titlu de dividende de la o persoană juridică 
română, se calculează, respectiv se retine in momentul pla\ii venitului, de căire plătitorul de venituri care are obligatia, de 
asemenea, să depună o declaratie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul 
fiscal competent. 

(b) drepturile de vot; 

(c) drepturile preferenţiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeaşi categorie; 

(d) dreptul de participare la profiturile emitentului; 

(e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării; 

Fiecare ac1iune nou-emisă subscrisă şi plătită de actionari conferă acestora aceleaşi drepturi cu cele ale acţiunilor ordinare 
clasa A deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în AGA, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a 
participa la distribuirea profitului în conditiile legii şi ale Actului Constitutiv, dreptul de preferinţă în cadrul unei majorări 
de capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului respectiv dreptul de 
participare la excedent in cazul lichidării, precum şi orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv şi de prevederile 
legale în vigoare. 

Deţinerea a cel putin uneia dintre Acţiunile Emitentului implica adeziunea acţionarului la prevederile Actului Constitutiv. 
Drepturile şi obligatiile legate de Actiuni prevăzute în Actul Constitutiv unnează Ac1iunile în cazul trecerii lor în proprietatea 
altor persoane. Obligaţiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acţionarii vor fi tinuţi răspunzători numai 
in limita valorii Actiunilor subscrise. 

(I) clauzele de răscumpărare - NU ESTE CAZUL; 

(g) clauzele de conversie - NU ESTE CAZUL. 

9. Declaraţie privind hotliriirlle, autorizaţiile şi aprobările în temeiul curora au fost sau vor fi create şi/sau emise 
Acţiunile Noi (conform Secţiunii 4.1.6 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Pagina -16 



Operaţiunea de majorare a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 12 
februarie 2021, respectiv de Administratorul Unic prin Decizia aferentă şedin1ei din data de 16 martie 2021. 

Hotărârea AGEA nr. 2 din 12 februarie 2021 a aprobat delegarea către Administratorul Unic pentru o perioadă de trei (3) ani 
a prerogativelor de a majora capitalul social al Emitentului prin una sau mai multe emisiuni de actiuni (indiferent de natura 
acestora), prin contribuţii in numerar, cu o valoare nominală de până la jumătate din capitalul social subscris existent la data 
hotărârii (i.e., 21.534.898 lei). Emitentul a îndeplinit obligatiile legale de publicitate privind convocatorul si hotărârea AGEA. 

Oferta publică a actiunilor nou emise se va derula in bazar11rezentului Prospect care a fost aprobat prin Decizia Autoritălii de 
Supraveghere Financiara (ASF) nr. 6 S-9, I 2,Q. o) • lo 2-f 
10. Data previlzutA pentru această emisiune (conform Secţiunii 4.1.7 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 

980/2019) 

Actiunile nou subscrise in cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social se consideră emise după înregistrarea noului 
capital social la ONRC, ASF şi, ulterior, la institutiile pietei de capital. 

11. Restricţii Impuse asupra transferablliti1ţil valorilor mobiliare (conform Secţiunii 4.1.8 din Anexa 26 din 
Regulamentul Delegat 980/2019) 

Nu există restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor oferite spre subscriere in baza prezentului Prospect. 

12. Avertisment privind regimul fiscal (conform Secţiunii 4.1.9 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Legislatia fiscală a statului de origine al investitorului şi cea a tării de înregistrare a Emitentului ar putea avea un impact 
asupra venitului obţinut din valorile mobiliare. lnvestitia propusă nu atrage un tratament fiscal diferit altul decât cel impus 
de Codul Fiscal. 

Se recomandă potentialilor investitori ca înainte de a decide asupra oportunităţii achiziţionării Actiunilor să-şi consulte 
proprii consultanti financiari şi/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale specifice fiecăruia dintre ei, inclusiv incidenta 
tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum si cu privire la potenţiale modificări ale legislatiei fiscale. 

Potrivit legistatiei fiscale din România, respectiv prevederilor Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, veniturile din dividende precum si câştigurile din transferul titlurilor de valoare se supun 
reglementarilor fiscale privind impozitul pe venit. 

13. Datele de contact ale ofertantului valorilor mobr·n te·şl/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare 
(în cazul în care este dUerit de Emitent). 

• - ly „ I 
Nu este cazul • -

14. Declaraţii (conform Secţiunii 4.1.1 t din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

14.1 O declaraţie cu privire la existenţa oricărui act legislativ naţional sau a oricărei reglementări naflonale privind 
achizifille aplicabil(ii) emitentului şi posibilitatea apliciirll unor măsuri de împiedicare, dacii existil. 

Nu este cazul. 

14.2 O scurtă descriere a drepturilor şi obligaţiilor acţionarilor în cazul unei oferte publice de cumpărare obligatorii 
şi/sau a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie. 

În conformitate cu Legea nr. 24/2017, un acţionar care a derulat o ofertă publică de cumpărare, adresată tuturor actionnrilor 
şi pentru toate deţinerile acestora, are dreptul de a solicita acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă res
pectivele acţiuni, la un pret echitabil, în situaţia in care acesta se afla în una din următoarele situaţii: 

a) deţine actiuni reprezentând cel puţin 95% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drepturi de vot 
şi cel puţin 95% din drepturile de vot care pot fi efectiv exercitate; 

b) a achiziţionat, in cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora 
acţiuni reprezentând cel putin 90% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă dreptul de vot şi cel 
putin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei. 

Ofertantul poate să işi exercite acest drept în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei de publice. in plus, în cazul 
în care un acţionar derulează o ofertă publică de cumpărare, acţionarul minoritar are dreptul să ceara ca un ofertant care se 
încadrează într-una dintre situatiile menţionate mai sus să-i cumpere actiunile sale la un preţ echitabil, calculat în conformi
tate cu prevederile legale. Acest drept trebuie, de asemenea, exercitat in termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei 
publice. 

În plus fa(ă de cele de mai sus, conform legii, actionarii care nu au votat în favoarea unei anumite acţiuni corporative propuse 
spre adoptare în cadrul adunării generale a acţionarilor, au dreptul de a se retrage din structura acţionariatului Emitentului şi 
de a solicita cumpărarea ac1iunilor lor de către Emitent. Acest drept poate fi exercitat doar dacă actiunile corporative 
mentionate mai sus se referă la: 
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a) schimbarea obiectului principal de activitale al Emitentului, aşa cum este prevăzut în Actul Constitutiv;

b) mutarea sediului social al Emitentului în ahă ţară;

c) schimbarea formei juridice a Emitentului; sau

d) fuziunea sau divizarea Emitentului.

14.3 Indicarea orcrtclor publice de cumpărare fil t'e de terţi asupra capitalului Emitentului în cursul cxercitiulul
financiar precedent sau ni exerciţiului finan ir în curs. Trebuie, Indicate, de asemenea, preţul sau condiţiile de 
schimb şi rezultatul acestor oferte. 

Nu este cazul. 
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PARTEA VII 
INFORMAŢII PRIVIND OFERTA ŞI ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE 

1. Termenii şi condiţiile ofertei publice de valori mobiliare (conform Secţiunii 5.1 din Anexa 26 din
Regulamentul Delegat 980/2019)

I.I Condiţiile care reglementează oferta (conform Secţiunii 5.1.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat
980/2019)

Oferta este iniţiată şi derulata cu respectarea conditiilor, specificaţiilor şi cerinţelor: 

Deciziei Administratorului Unic din data de 16.03.2021 

Legii nr. 24/2017 privind cmitcntii de tilluri financiare si opera1iuni de piaţă. cu modificările si completările 
ulterioare 

Legii societăţilor nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare 

Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitenţii de titluri financiare si opcratiuni de piaţă, cu modificările si 
completările ulterioare 

Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori 
mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pc o pială reglementata completat de 
Regulamentul delegat (UE) 2019/979 (Anexele 23, 24, 26) si Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind 
normele de elaborare a rezumatului si conţinutului Prospectului, cu modificările si completările ulterioare 

1.2 Cuantumul total ni emisiunii (conform Sec1iunii 5.1.2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Numărul de ac1iuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere dc1inătorilor de drepturi de preferinţă, în cadrul Ofertei 
publice. 

Valoarea totală a Emisiunii este de 28.980.00
°l

R, N;1n ipoteza în care toate ac1iunile puse în vânzare se vor subscrie la 
preţul din Etapa I de căire investitori. � , 

Emisiunea şi Oferta au ca obiect un nu / total de 21.000.000 ac1iuni ordinare (Clasa A) noi, nominative, 
dematerializate, fiecare având o valoare nominiil;·dc I RON'"liâcţiun�. 

·1 I b . .. . I " . \,' I I . . ./ . . I . . I I n cazu su scnem mtcgra c a 01crtc1, cuantumu tota a cm1s1un11 st, respectiv, va oarca cu care se va maJora cap1ta u 
social al Emitentului este de 21.000.000 RON. ------

1.3 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilii, şi o descriere a procedurii de subscriere 
(conform Secţiunii 5.1.3 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Cele 21.000.000 acţiuni ordinare clasa „A", nominative, indivizibile, de valoare egală oferite în cadrul Ofertei se vor 
putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferinţă alocate tuturor acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la 
data de înregistrare 2 aprilie 2021, câte un drept de preferinţă pentru fiecare acţiune deţinută. 

Pentru subscrierea unei Acţiuni Noi, pc durata exercitării drepturilor de prcferinlă, o persoană trebuie să dctină 
1,77345814285 7 143 drepturi de preferinţă. Persoanele Îndreptăţite, pot subscrie un număr maxim de Ac1iuni Noi 
calculat prin împărţirea numărului de drepturi de prefcrin!ă detinutc de respectivul acţionar la numărul drepturilor de 
prcfcrintă necesare pentru a subscrie o Actiunc Nouă ( 1,773458142857143). În cazul in care numărul maxim de ac!iuni 
care pot fi subscrise pc parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de prefcrintă (rezultând prin aplicarea calculului de 
mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de ac1iuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la unnătorul 
număr natural inferior. 

Drepturile de prefcrinlă emise actionarilor din Clasa A sunt transferabile şi vor fi admise la tranzactionare pc piata AcRO 
operată de Bursa de Valori Bucureşti vor fi tranzacţionate pentru o durată de 5 zile lucrătoare începând cu a doua zi 
lucrătoare după publicarea prospectului, respectiv de la data de ,;! f .o('Z.-021 , până la data de :S I. o{,. 'u>2_, 

Perioada de exercitare a drepturilor de preferin!ă va fi de 30 zile, începând din a treia zi lucrătoarcr-.după încheierea
perioadei de tranzactionare a drepturilor de prcferinlă, respectiv între: O� .O{e. 4:> 2..t şi O�. O· T, 2c., '2-\ .;
subscrierea în cadrul Ofertei se va realiza în intervalul 9:00 -17.00 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepţia ultimei Zile 
Lucrătoare când programul de subscriere este 9.00-13.00 

Acţiunile Noi vor fi oferite spre subscriere după cum urmează: 

În timpul primei etape, Acţiunile Noi vor fi oferite spre subscriere către Persoanele Îndreptăţite; şi 

În timpul celei de-a doua etape, orice Acliuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă, aşa cum aceasta este descrisă 
mai sus, vor fi oferite în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiţi investitori institutionali şi profesionişti 
din Spa1iul Economic European (.,SEE") (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificaţi" în sensul 
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Articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 
privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori 
mobiliare la tranzacJionare pc o piaJă reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003171/CE (Regulamentul privind 
Prospectul); şi/sau (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificaţi per Stat Membru; 
şi/sau (iii) investori cărora Ic pot fi adresate şi dirccJionate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate 
cu cxccpJiilc de la Regulamentul S (,.Regulamentul S") din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele 
Unite ale Americii (,.Legea privind Valorile Mobiliare") şi tără să existe o obligaţie de conformare cu orice alte 
formalităţi conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care şi doar dacă o invcstiJie în Acţiunile Noi nu constituie 
o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor (,.Plasamentul Privat").

Perioada de derulare a Plasamentului privat este de 10 zile lucratoare şi începe din a doua zi lucratoarc după 
încheierea etapei I. Plasamentul privat poate fi închis anticipat la decizia Emitentului, in baza consultarilor cu 
Intermediarul 

Acţiunile Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate 
prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social. Plasamentul 
Privat nu foce obiectul prezentului Prospect. 

Procedura de subscriere 

Perioada de exercitare a drepturilor de preferinţă va fi de va fi de 30 zile calendaristice, de la data stabilită in Prospect, 
respectiv intre: 01 .o<,, ?..o 2...\ şi O� - O�• '2.o "2.,\ , subscrierea în cadrul Ofertei se va realiza in 
intervalul 9:00 -17.00 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu cxccptia ultimei Zile Lucrătoare când programul de subscriere este 
9.00 -13.00. 

Dcţinătqrii de drepturi de prcfcrinJă vor putea subscrie în ofertă pc toată durata perioadei de subscriere, respectiv de la 
data O't .�, 2.oU până la data O 3. o'+,. f:2Î:! inclusiv între orele 9.00 şi 17.00 ale fiecărei Zile 
Lucrătoare, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare, când perioada &;ubscrierc se încheie la ora 13.00. 
În ofertă se va puica subscrie exclusiv prin exercitarea drepturilor de preferinţă, astfel la oferta pot participa investitorii 
eligibili: 

• Înregistraţi la data de înregistrare şi care nu şi-au vândut drepturile de preferinţă în perioada de tranzacţionare
a acestora la BVB şi/sau ..-: 

• care au achiziţionat drepturi de preferinţă z1cnoada de tranzacţionare a acestora la BVB.

Subscrierea în cadrul ofertei se rcalizeaza astr4� 
A. Investitorii care deţin acţiuni ale Emitcnfului în Scc_�lţflea r a Depozitarului Central pot subscrie numai prin 

intermediul BT Capital Partncrs SA, la sediul central din Cluj-Napocastr.Constantin Brâncuşi nr.74-76, tel/fax
+40 264 430 564/+40 264 431 718 prin transmiterea în.perioada de subscriere, în format fizic prin curier sau
posta prin scrisoare recomandată cu confirmare-de. primire sau personal sau pc suport electronic, prin email, cu 
sernnatura electronica calificată la adresa: Cluj-Napoca, str.Constantin Brâncuşi nr.74-76, Formularul de
subscriere în original, însoţit de dovada platii şi documentele prevăzute în prezentul prospect. Intermediarul va 
confirma, printr-un email de confirmare, primirea Formularul de subscriere semnate electronic şi trimise prin 
e-mail.
Plata acţiunilor se va face în contul Emitentului deschis la Banca Transilvania, cod IBAN:
RO57BTRLRONCRT0546332701 

Formularul de subscriere va fi transmis în original, completat, semnat olograf de către investitor, sau prin e-mail, semnat 
cu semnătura electronică calificată in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind 
identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă, insolit de dovada 
achitării contravalorii acţiunilor noi subscrise sub forma documentului justificativ de plată şi urmiltoarelc documente: 

Persoane fizice rezidente care 
subscriu în nume propriu: 

Persoane fizice rezidente care 
subscriu în numele altor 
persoane fizice: 

Persoane fizice rezidente 
incapabile 
(lăril discernilmânt) sau anate 
sub tutelă: 

Carte/buletin de identitate (în original şi copie). 

Carte/buletin de identitate (în original şi copie) a reprezentantului şi 
carte/buletin de identitate (copie) a persoanei reprezentate; şi 
Procură în formă autentică ( în original şi copie ). 

Carte/buletin de identitate (în original şi copie) a persoanei fizice 
rezidente care subscrie pentru persoana reprezentată şi carte/buletin de 
identitate (în copie) a persoanei incapabile; 

Paşaport (în original şi copie) şi/sau permis de şedere (în original şi 
copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă - doar 
în cazul cetăţenilor străini; şi 
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Persoane juridice rezidente 
care subscriu in nume 
propriu: 

Persoane lizice nerezidente 
c1ire subscriu în nume 
propriu: 

Persoane fizice nerezidente 
care subscriu prin 
reprezentanţi autorizaţi 

rezidenţi: 

Persoane juridice nerezidente 
care subscriu în nume 
propriu: 

Persoane juridice nerezidente 
care subscriu printr-o 
persoană juridică rezidentă 

Documentul care stabileşte tutela/curatela (în original şi copie) 

Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie); 

Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de 
reprezentantul legal al persoanei juridice); 

Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis 
de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 7 zile înainte de doto 
subscricriiXîn original); 

În cazul in care se fac subscrieri printr-o persoană alto decât 
reprezentatul legal al persoanei juridice rezidente, procura/mandatul 
semnat de către reprezentantul legal /reprezcntantii legali al persoanei 
juridice rezidente care împuterniceşte respectiva persoană să subscrie 
Ac1iuni Oferite în numele persoanei juridice rezidente (în original şi în 
copie); 

Carte/buletin de identitate (în original şi copie) a persoanei care subscrie 
in numele persoanei juridice; şi 

Documentul care ccrtifkă codul LEI (copie). 

Paşaport şi dovada domiciliului dacă acesta nu apare in paşaport sau 
carte de identitate eliberată de un Stat Membru din UEiSEE (în 
original şi copie). 

Paşaport şi dovada domiciliului dacă acesta nu apare in paşaport sau 
cartea de identitate eliberată de un Stal Membru UEISEE (copie) a 
persoanei reprezentate; 

Carte/bui _itrqc;_ identitate a reprezentantului autorizat (in original şi 
copie).· i'· 

Pro Jă in forma autentică (şi, după caz, cu apostilă) care stipulează că 
rcp •zcntantul este autorizat să nctioncze in numele persoanei fizice 
ncrC!f/.dente (in original şi copie). 

Certificat de fnrcgistrare al persoanei juridice nerezidente emis de 
Registrul Comcr(ului sau de orice institu1ie echivalentă, dacă acesta 
există (copie); 

Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie 
conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanţii 
legali ai persoanei juridice nerezidente); 

Certificat constatator privind situaţia actuală sau documente 
echivalente, eliberate de Registrul Comerţului sau de o instituţie 
echivalentă, in original, pentru persoana juridică nerezidentă care 
menţionează reprezentantul legal/reprezentanţii legali ai persoanei 
juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 zile înainte de data 
subscricriiXin original); 

În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât 
reprezentantul legallreprezentantii legali al (ai) persoanei juridice 
nerezidente, procură/mandat semnat de reprezentan1ii legali ai persoanei 
juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie 
Acţiunile Oferite pc scama persoanei juridice nerezidente (în original şi 
copie); 

Paşaport şi dovada domiciliului dacă acesta nu apare în paşaport, carte 
de identitate (pentru cctăteni ai UEISEE) (original şi copie) a persoanei 
care subscrie in calitate de reprezentant legal/reprezentanţi legali sau de 
mandatar al persoanei juridice nerezidente; şi 

Documentul care certifică codul LEI (copie). 

Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de 
Registrul Comerţului sau de orice institutie echivalentă, dacă există 
(copie); 

Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie 
conformă cu originalul certificată de reprezentanţii legali ai persoanei 
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Persoane fizice rezidente / 
nerezidente reprezentate de o 
societate de administrare a 
investiţiilor în buza unui 
contract de administrare de 
portofoliu 

Documente pentru societatea 
de administrare de investitii 

juridice nerezidente); 

Cenificat constatator privind situa1ia actuală sau documente 
echivalente, emise de Registrul Comerţului sau de o instituţie 
echivalentă, in original, pentru persoana juridică nerezidentă care 
menţionează rcprcicntantul legal/reprezentanţii legali ai persoanei 
juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 zile înainte de data 
subscrierii) (in original); 

Ccnificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă 
emis de Registrul Comerţului (copie); 

Act constitutiv actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă 
(copie confonnă cu originalul cenificată de reprezentantul 
legal/reprezentanţii legali ai persoanei juridice); 

Cenificat constatator privind situatia actuală, în original, pentru 
reprezentantul persoană juridică rezidenUI emis de Registrul Comerţului 
(emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii) (în original); 

Carte/buletin de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice 
rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pc scama persoanei 
juridice nerezidente (în original şi copie); 

Procura semnată de reprezentantul lcgal/rcprezcntan1ii legali al/ai 
persoanei juridice nerezidente prin care se împuterniceşte persoana 
juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofcnei (în original şi copie); şi 

Documentul care cenifică codul LEI pentru cele două persoane juridice 
(copie). 

Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente; 

Paşapo~~a domiciliului dacă acesta nu apare in paşapon sau 
canc~e-~identitate pentru cetăţeni ai UE/ SEE (copie), în cazul 
pcrso l)dor fizice nerezidente; 

Man lit de reprezentare (original şi copie); şi 
\.- t 

Documentul care cenifică codul LEI pentru societatea de administrare a 
investiţiilor (copie). 

-.....: 

Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie); 

Act constitutiv actualizat (copie confonnă cu originalul certificată de 
reprezentantul legal al persoanei juridice); 

Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis 
de Registrul Comerţului (emis cu nu mai mult de 7 zile - pentru 
societatea de administrare de invcstitii rezidentă şi 30 de zile pentru 
societatea de administrare de investiţii nerezidentă înainte de data 
subscricrii)(în original); 

Autorizaţia de la autoritatea de supraveghere competentă pentru 
societăţi de administrare de investiţii (copie); 

În cazul in care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât 
reprezentanţii legali ai socictătii de administrare de investiţii, 
procura/mandatul semnat de reprezentantul legal/reprezentanţii legali ai 
societăţii de administrare a investiţiilor împuternicind respectiva 
persoană să subscrie Actiuni Oferite în numele societăţii de administrare 
de investiţii (în original şi copie); şi 

Cane/buletin de identitate (în original şi copie) a persoanei care subscrie 
în numele persoanei juridice; şi 

Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a 
invcstitiilor (copie). 
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Entităţi administrate de aUe 
persoane juridice rezidente 
sau nerezidente (spre exemplu, 
fonduri de investiţii, fonduri 
de pensii) 

Documentele men1ionate mai jos se vor prezenta pentru persoana 
juridică care administrează respectiva entitate şi vor fi inso1itc de actul 
prin care respectiva entitale a fost autorizată de auloritatea de 
supraveghere competentă: 
Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie); 
Act constitutiv actualizat (copie confonnă cu originalul certificată de 
reprezentantul legal al persoanei juridice); 
Certificat constatator, in original, privind situa1ia actuală a persoanei 
juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu nu mai mult de 7 zile -
pentru societatea de administrare de investitii rezidentă şi 30 de zile -
pentru societatea de administrare de invcstitii nerezidentă, înainte de 
data subscrierii) (în original); 
În cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât 
rcprezcntantii legali ai sociclătii de administrare de investitii, 
procura/mandatul semnat de rcprczentan!ii legali ai societăţii 
împuternicind respectiva persoană să subscrie Acţiuni Oferite în numele 
socictălii administrate (în original şi copie); 
Cartc/bulelin de identitate (în original şi copie) a persoanei care subscrie 
în numele persoanei juridice; şi 
Pentru entitatea administrată: 
Autoriza1ia de la autoritatea de supraveghere compclcntă să înfiin1eze şi 
să supravegheze entităţile administrate (copie); 
Prospectul de emisiune al entităţii administrate - fond (copie); şi 
Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a 
investiliilor şi pentru entitatea administrată (copie). 

De asemenea intermediarii pot solicita orice alte documente în scopul respectării reglementărilor în ceea cc priveşte 
cunoaşterea clientelei, în conformitate cu prevederile aplicabile şi cu normele şi prevederile interne referitoare la 

u�·
cunoaşterea clientelei. 

�� , "' 

Documentele redactate în orice altă limbă decât ro
)

_ifti, p 

.. 
usc la dispoziţie de un Acţionar persoană fizică sau o entitate 

fără personalitate juridică vor fi înso1itc de traduc ; lc�ali�alt! Î!) lim�a\
}
română.

el „ r'\ p �r c:-, 
Toate documentele menţionate mai sus, respectiv Formularul„

1

ac· subscriere în original completat şi semnat olograf, 
dovada plăţii contravalorii acţiunilor subscrise şi\"documcntcle îns�litoare vor fi depuse personal sau transmise fie 
prin curier sau scrisoare recomandată cu confirmare d�pnmirc�c� menţiunea pc plic: .. Pe11lnt majorarea capitalului 
social al Holde Agri Invest S.A" la sediul central al Intcnnediarului Ofertei. Oricare ar fi metoda de transmitere a 
acestor documente, pentru validarea subscrierii, acestea trebuie să fie înregistrate la sediul Intcnncdiarului Ofertei doar 
în Perioada de subscriere mcniionată în prezentul Prospect. Intermediarul Ofertei va verifica fonnularcle de subscriere 
primite la sediul şi documentaţia aferentă, şi Ic va valida în confonnitate cu termenii şi condiţiile prezentului Prospect. 

B. Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului in Sec1iunea a II-a (conturi globale) a Depozitarului Central vor
putea subscrie atât prin intermediul BT Capital Partners, cât şi prin oricare alt intermediar autorizat ( cu condiţia
ca investitorul sa deţină acţiuni într-un cont de investiţii deschis la respectivul intcnncdiar), în fiecare zi 
lucrătoare din perioada de subscriere, între orele 9 .00 si 17 .00, mai puţin în ultima zi când programul de 
subscriere începe la ora 9:00 însă se închide la ora 13.00. Realizarea acestor subscrieri se va face cu respectarea
prevederilor prezentului Prospect, şi cu reglementările interne ale fiecărui intermediar aplicabile preluării,
validării si transmiterii a ordinelor aferente subscrierilor primite, precum şi cu cele referitoare la gestionarea
decontării în sistemul Depozitarului Central al instrucţiunilor de subscriere. De asemenea, plata acţiunilor
subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central şi procedurile Intermediarului prin
care investitorul subscrie.

C. Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului in Sectiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale
Participanţilor) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în confonnitate
cu reglementările Depozitarului Central S.A.

Validarea subscrierilor efectuate de acţionari cu deţineri în Secţiunea I a Depozitarului Central prin intermediul BT 
Capital Partners se va face dupa verificarea documentelor depuse sau prezentate de acţionar şi dupa verificarea existenti 
drepturilor de preferinţă şi a încasării contravalorii acţiunilor subscrise in contul Emitentului. Registrul acţionarilor cu 
deţineri în Secţiunea I a Depozitarului Central, precum şi numărul drepturilor de preferinţă alocate acestora va fi 
comunicată Intermediarului de către Emitent. 
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Validarea subscrierilor efectuate de către acţionari cu deţineri în Secţiunea a II-a si a III-a Depozitarului Central va fi 
realizată de lntcnncdiarul Ofertei / alţi participanţi numai după verificarea deţinerilor drepturilor de preferinţă de către 
fiecare Investitor. Instrucţiunile de subscriere se introduc în baza drepturilor de prcferinJă deţinute de investitori iar 
fondurile băneşti sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central în cadrul sesiunii 
zilnice de dcconarc. Responsabilitatea validării şi decontării subscrierilor revine Intcnnediarului Ofertei, respectiv 
celorlalţi Participanti prin intcnnediul cărora investitori vor realiza subscrieri. 
În cazul în care un investitor subscrie o cantitate mai marc de actiuni decât i se cuvin, subscrierea va fi considerată validă 
pentru numărul de aciiuni care i se cuvin, iar în cazul în care un investitor achită o suma mai mică decât contravaloarea 
acţiunilor subscrise, atunci subscrierea este considerată validă pentru numărul de acţiuni corespunzător sumei transferate. 
Subscrierile pentru acţiunile noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul Prospect nu au 
fost îndeplinite. Subscrierile pentru aciiunilc care nu au fost validate vor fi anulate, iar investitori vor fi anuntati cu privire 
la acest fapt in condiliilc prevăzute in contractul de prestări de servicii de invcstiţiilcustodic încheiat cu Participantul, 
respectiv cu Intcnncdiarul Ofertei. Subscrierile realizate in baza documentelor primite in afara Perioadei de subscriere 
sau care nu respectă condiliilc mcn1ionatc în prezentul Prospect nu vor fi validate. 
Emitentul sau Intcnncdiarul nu vor fi răspunzători dacă, din motive independente de aceştia, contul colector nu este 
efectiv creditat cu sumele reprezentând contravaloarea ac1iunilor noi subscrise înainte de ora 15.00 a ultimei zile a 
Perioadei de subscriere a dreptului de preferinţă. 

1,4 Indicarea momentului şi a condiţiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată şi 11 posibilităţii snu 
imposibilităţii de revocnre a ofertei după începerea trnnzacţioniirii (conform Secţiunii 5.1.4 din Anexa 26 din 
Regulamentul Delegat 980/2019) 

Oferta nu poate fi revocată sau suspendată după primirea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiara. Potrivit 
art. 32 alin (I) lit. d) si f) din Regulamentul UE nr. 1129!2017, ASF poate dispune suspendarea derulării Ofertei pc o 
perioadă de cel mult I O zile lucrătoare consecutive sau interzicerea Ofertei, dacă există motive întemeiate să suspecteze 
încălcarea prevederilor legislative in vigoare. 

1.5 Descriere a posibilităţilor de reducere a subscrierii şi a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite 
de subscriitori (conform Secţiunii 5.1.5 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pc toată Perioada de derulare a ofertei, cu excepţia prevăzută de lege prin 
art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129.12017 a introducerii de suplimente la prospectul de ofertă. În acest caz, 
investitorii care au acceptat deja să achiziţioneze sau sfl-subscrie valorile mobiliare înaintea publicării suplimentului au 
dreptul să îşi retragă acceptul, în tcnncn de trei zil

�

ficrătoarc de la publicarea suplimentului, cu conditia ca noul factor 
semnificativ, eroarea ma!crială sau inexactitatea m .�Îială să·fi npăi-ut s�u să fi fost constatat(ă) înainte să expire perioada 
de valabilitate a ofertei. ln cazul în care investitori �u dreptul de retrag�rc mcntional mai sus, intermediarul financiar ii 
contactează pc investitorii respectivi până la sfar itul p_i:i�ei<îilc lucrătoare care urmează zilei în care este publicat 
suplimentul. Revocarea subscrierii se realizează prin'igtenncdiul FormJlarului de Revocare. 

Sumele cuvenite Investitorilor ca unnarc a (I) invalid�Jb1�ri-;_.ţn::(2) diferenţelor constatate intre valoarea acţiunilor 
subscrise efectiv în baza drepturilor de prcferintă dctinutc şi valoarea plătita în plus de către investitor vor fi returnate 
acestora în conturile bancare indicate în Fonnularele de subscriere, în tcnnen de cinci (5) Zile Lucrătoare de la data 
închiderii Ofertei, a (3) revocării subscrierii în confonnitate cu prevederile prezentului Prospect vor fi returnate acestora 
în conturile bancare indicate în Fonnularclc de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data retragerii subscrierii. 

Toate comisioanele incidente plăţilor efectuate către ac1ionarii îndreptăţiţi cad în sarcina acestora şi vor fi suportate de 
către aceştia. 

Nu există posibilitatea de a se înregistra suprasubscrierc in cadrul prezentei Oferte. 

1 .6 Detalii privind cuantumul minim şi/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, 
fie în valoarea globalii a investiţiei) (conform Secţiunii 5.1.6 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Nu este cazul. Volumul de acţiuni pc care un investitor este îndreplălit să ii subscrie se înscrie în intervalul, I acţiune şi, 
respectiv, numărul maxim pc care este indrcplălil să ii subscrie, in funcţie de numărul de drepturi de prcferintă de1inute 
la încheierea perioadei de tranzacţionare a drepturilor. 

1.7 Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dncii investitorii sunt autorizaţi să îşi 
retragă subscrierea (conform Secţiunii S.1.7 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pc toată Perioada de Subscriere, cu exccptia prevăzută de lege prin art. 
23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a introducerii de suplimente la prospectul de ofertă. În condiţiile legii, 
Emitentul poate modifica tcnncnii prospectului cu conditia: 

a) să obtină aprobarea ASF de modificare a prospectului,
b) ca modificarea tcnncnilor ofertei să nu conducă la conditii mai puţin avantajoase pentru cei cărora Ic este

adresată,
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c) ca modificarea să facă obiectul unui anunţ care să fie adus la cunoştinta investitorilor în aceleaşi conditii ca şi
prospectul.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusă la ASF cu cel putin trei (3) Zile Lucrătoare anterioare ultimei zile 
de derulare a ofertei. 

În caz de supliment/ modificare a prospectului, investitorii care au acceptat deja să achiziţioneze sau să subscrie valorile 
mobiliare înaintea publicării suplimentului au dreptul să îşi retragă acceptul, în tcnnen de trei (3) zile lucrătoare de la 
publicarea suplimentului, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială să fi apărut 
sau să fi fost constatat(ă) înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de 
retragere menţionat mai sus, intcnnediarul financiar ii contactează pc investitorii respectivi până la sfărşitul primei zile 
lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul. Revocarea subscrierii se realizează prin depunerea unui 
Fonnular de Revocare întocmit în două exemplare originale si împreună cu documentele însoţitoare prevăzute pentru 
Fonnularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de 
Revocare este disponibil, atât electronic, pc pagina de internet a Emitentului (Mm .hokl.:.cu) a Intermediarului 
(hups: lbtcanitalpartncrs.ro) si a BVB (w\\W.b\b.ro) cal şi pc suport de hartie la sediul Intermediarului Ofertei sila 
sediul Emitentului. 

1.8 Metoda şi datele-limită pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare (conform Secţiunii 5.1.8 din Anexa 
26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Investitorii cu deţineri in Secţiunea I a Depozitarului Central care vor subscrie prin intermediul BT Capital Partncrs, vor 
achita acţiunile subscrise în baza cxercitarii dreptului de preferinţă cu respectarea procedurilor de subscriere descrise la 
în prezentul prospect în contul Emitentului deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO57BTRLRONCRT054633270 I 
(Contul Colector). Investitorul trebuie sa ia în considerare si sa isi asume eventualele comisioane de transfer bancar. 
Sumele aferente subscrierii trebuie sa crediteze contul colector pana cel tarziu ora 15.00 în ultima zi lucrătoare. 

În ceea cc priveşte investitorii cu deţineri în Sectiunea a II-a si a III-a a Depozitarului Central, plata acţiunilor subscrise 
se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central şi procedurile interne ale Intermediarului prin care 
se subscrie. 

Ulterior finalizării operaţiunii de majorare de 9,1pital·social;,;.Administratorul Unic va constata rezultatele Ofertei,
respectiv numărul efectiv de acţiuni subscris

�
ş· P,fotitc în cadrul Ofertei şi a Plasamentului privat de către Investitori şi 

va efectua toate formalităţile necesare în ort cu Registrul Comerţului, ASF şi Depozitarul Central în vederea 
înregistrării majorarii capitalului social şi tran cţionllrii acţiunilor.nou-emise prin sistemele BVB. 

\ r' ")\3P.I , 
1.9 Descriere detaliată II modalităţilor de p'ublicirc n rczultâtclor orcrtci şi data publiciirii (conform Scctiunii 

5.1.9 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 98012019)/ 
�___,. 

Rezultatele subscrierilor în ambele etape ale majorării de capital vor fi făcute publice printr-un raport curent publicat pc 
site-ul BVB (wv,w.b\ b.ro), care va fi transmis şi la ASF în termen de maximum cinci (5) Zile Lucrătoare de la expirarea 
Perioadei de Ofertă pentru Etapa I şi respectiv Etapa a II-a de majorare a capitalului social (derulată prin plasament 
privat). 

1.10 Procedura de exercitare a oricărui drept prercrenţial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de 
subscriere şi regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate (conform Scctiunii 5.1,10 din Anexa 26 
din Regulamentul Delegat 980/2019). 

În cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferenţiale de subscriere, drepturi negociabile sau drepturi neexercitate. 

2. Planul de distribuire şi de alocare a Acţiunilor Noi (conform Secţiunii 5.2 din Anexa 26 din Regulamentul
Delegat 980/2019)

2.1 Diversele categorii de potenţiali investitori cărora Ic sunt oforitc valorile mobiliare. În cazul În care orerta se 
face simultan pc pieţele din două sau mai multe ţări şi dacă o tranşă a fost sau este rezervată anumitor pieţe, 
se indică această tranşă (conform Secţiunii 5.2.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 

Nu este cazul. 

2.2 În măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acţionari sau 
membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenţionează să subscrie la orertă sau 
dacă orice persoană intenţionează să subscrie peste 5% din ofortă (conform Secţiunii 5.2.2 din Anexa 26 din 
Regulamentul Delegat 980/2019) 

Nu este cazul. Emitentului nu ii sunt cunoscute informatiilc cu privire la subscrierile în cadrul Ofertei de către ac1ionarii 
săi. 

2.3 Informaţii Înainte de alocare (conform Secţiunii 5.2.3 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019) 
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a) - (0 lnformatii inaintc de alocare (divizarea ofertei în tranşe, exercitarea dreptului de redistribuire, metode
de alocare aplicabile tranşei investitorilor individuali/ angajntilor emitentului, regimuri preferinţele, alocări
minime individuale)

Nu este cazul. 

g) condiţiile de închidere a ofertei şi data la care oferta nr putea li închisă cel mai devreme

Nu este cazul. Oferta nu poate fi închisă anticipat. Plasamentul Privat nu face obiectul acestui Prospect 

h) dacă se admit subscrieri multiple şi, în caz contrar, modul în care vor li tratate subscrierile multiple.

Sunt admise subscrieri multiple pc perioada de desfăşurare a Ofertei şi în condiţiile Ofertei. 

3. Procedura de notilicarc a subscriitorilor cu privire la cuantumul care Ic-a fost alocat şi informaţii din care să 
reiasă dacă tranzacţionarea poate să înceapă înainte de această notilicare (conform Secţiunii 5.3 din Anexa
26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

După finalizarea ofertei şi înregistrarea noului capi1al social la Oficiul Registrului Comerţului de pc lângă Tribunalul 
Bucureşti, ASF şi ulterior la instituţiile pieţei de capital, Emitentul va notifica acţionarii subscriitori cu privire la numărul 
de acţiuni care Ic-a fost alocat în urma încheierii majorării capilalului social. 

Acţionarii din Secţiunea I vor fi notificaţi direct de către Emitent prin mijloace electronice la adresa de e-mail sau prin 
curier sau poştă la adresa precizată în Formularul de Subscriere, în timp cc informaţiile privind alocarea acţiunilor către 
investitorii din Secţiunea II şi III vor fi transmise de către Emitent prin intermediul Participanţilor la sistemul 
Depozitarului Central. 

Notificarea se va face cel târziu în prima zi lucrăloare de la data intrării în posesia Certificatului de inrcgislrarc a Valorilor 
Mobiliare eliberat de către ASF. 

Ac1iunilc subscrise sunt liber tranzacţionabilc imcdia după1nregistrarca accslora la ASF şi la instituţiile pieţei de capital, 
independent de momentul notificării acţionarilor criitori. 

4. Stabilirea preţurilor: indicarea preţului _ care vor li oferire ynlorilc mobiliare şi n cuantumului eventualelor
cheltuieli şi taxe percepute subscriitor lui sau cump�rătorului (conform Sectiunii 5.4 din Anexa 26 din
Regulamentul Delegat 980/2019).

Preţul la care deţinătorii drepturilor de preferinţă vor �bscric a fost calculat prin aplicarea unui discount de 20% 
la preţul mediu ponderat de tranzac1ionare a acţiunilor din Clasa A ale Societăţii, aferent ultimelor 60 de zile anterioare 
datei de depunere la Autoritatea de Supraveghere Financiară a prospectului întocmit în legătură cu emiterea de Acţiuni 
Noi şi tranzacţionarea drepturilor de prcfcrinlă emise în legătură cu astfel de Acţiuni Noi, respectiv 1,38 RON. 

Pentru a doua etapă, preţul de subscriere în cadrul Plasamentului Privat va fi cuprins în următorul interval de prc1: 

preţul minim, care va fi calculai prin aplicarea unui discount de 20% la preţul mediu ponderat de tranzac1ionare a 
acţiunilor din Clasa A ale Societăţii, aferent ultimelor 60 de zile anterioare datei de depunere la ASF a Prospectului, 
la care se va adăuga suma de 0,0 I RON, respectiv 1,39 RON/ac1iunc şi 

preţul maxim, care va fi calculat prin aplicarea unui discount de 10% la preţul mediu ponderat de tranzacţionare a 
acţiunilor din Clasa A ale Societăţii, aferent ultimelor 60 de zile anterioare datei de depunere la ASF a Prospectului, 
respectiv 1,55 RON/acţiune. 

Preţul aferent clapei H va fi publicat de către Emitent prinlr-un raport curent pc site-ul BVB. Emitentul nu percepe 
cheltuieli şi taxe suplimentare subscriitorilor în Ofertă. 

S. Plasarea şi subscrierea (conform Secţiunii 5.5 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

(n) numele şi adresa coordonatorului ofertei

Intermediarul Ofertei este BT Capital Partncrs S.A., organizată şi funcţionând confonn legilor din România, înregistrată 
în Registrul ASF cu nr. P JRO I SSIF/120022 din data de 20 aprilie 2006, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 
JI 21315611994, având codul unic de înregistrare 6838953, cu sediul social situat în Str. Constantin Brâncuşi nr. 74-76, 
parter, judeţul Cluj, Cluj-Napoca. 

(b) numele şi adresa agcntilor de plată şi a depozitarilor

Registrul acţionarilor Emitentului este ţinut de către Depozitarul Central S.A., societate cu sediul social in Bucureşti, 
Sector 2, bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9. 
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Contul colector al Emilcntului destinat fondurilor atrase prin subscrierea in cadrul Ofertei a Investitorilor cu drepturi de 
prefcrintă deţinute in Scctiunca I a Depozitarului Central este deschis la Banca Transilvania, cont !BAN 
RO57BTRLRONCRT054633270 I. 

6. Admiterea la tranzac\ionarc şi modalită\ilc de tranzacţionare (conform Secţiunii 5.6 din Anexa 26 din 
Regulamentul Delegat 980/2019) 

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacţionare în aceleaşi condiţii ca si celelalte actiuni ordinare ale 
Emitentului. Actiunilc ordinare (Clasa A) Holde Agri Invest S.A. sunt tranzac1ionabile pc Sistemul Multilateral de 
Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A., sub simbolul HAI. Acţiunile Noi rămase nesubscrise de 
către Persoanele Îndreptăţite vor fi oferite spre subscriere în cadrul Plasamentului Privat (care nu face obiectul prezentului 
Prospect). 

7. Deţinători de valori mobiliare care doresc sii Ic vândii (conform Secţiunii 5.7 din Anexa 26 din Regulamentul 
Delegat 980/2019) 

Nu cslc cazul. 

8. Diluarea: o comparaţie intre participarea la capitalul social şi drepturile de vot ale acţionarilor existenţi 
înainte şi după majorarea capitalului rezultată în urma ofertei publice, presupunând că acţionarii existenţi 
nu subscriu noile acţiuni (conform Secţiunii 5.8 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019). 

Dată fiind acordarea de drepturi de preferinţă tuturor ac\ionarilor în cadrul operatiunii de majorare de capital social, 
prezenta Emisiune / Ofertă nu conduce la diluarea directă _şi-aµto_mată a dclincrilor actionarilor. În ipoteza în care tot 
~nvestilorii subscriu în Ofertă, nu SC înregistrează dilreţincrilor lor. 

lnsă, în măsură în care unii dintre actionarii Emile tiilui nu vor subscrie actiuni noi în cadrul Ofertei, în mod evident 
participaţia acestora vă scădea, dctinerile acesta fiind „diluate". La momentul redactării prezentului Prospect este 
imposibil de detcnninat cuantumul şi procentajul d uării. Însă, cu•titlu de exemplu, un acţionar cu o detinere de 1,00% 
în capitalul social (acţiuni Clasa A+ Clasa B) al Emit~n tului anterior majorării de capital, va înregistra o diluare a deţinerii 
până la 0,8% ulterior majorării de capital, în ipotezele în care.nu subscrie în majorare, şi toate acţiunile puse în vânzare 
în Majorarea de Capital sunt subscrise. ...._ _,,., 

Actionarii care nu şi-au înstrăinat drepturile de preferinţă pc perioada de tranzacţionare a acestora şi subscriu proporţional 
cu deţinerea lor, nu se vor dilua. Nu exista vreo situaţie în care întreagă emisiune sau parte din ca să fie rezervată anumitor 
investitori instituţionali sau de retail. 
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PARTEA VIII 
DOCUMENTELE DISPONIBILE 

Acest Prospect va fi disponibil pc website-ul Emitentului, la adresa https://holdc.cu/, pc website-ul Bursei de Valori 
Bucureşti, la www.bvb.ro, pe website-ul Intermediarului, la https://btcapitalpartners.ro/, iar variantele în formă tipărită 
ale acestuia vor fi puse la dispoziţie gratuit, la cerere, în timpul programului normal de lucru, la sediul Emitentului din 
Splaiul Unirii, nr. 16, camera I 03, biroul nr.2, Etaj I, Sectorul 4, Bucureşti, România, la sediul central al Intermediarului 
din Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi nr.74-76, parter, Informaţiile din acest Prospect sunt exacte numai la data 
menţionată pc prima pagină a acestui Prospect, respectiv la data aprobării prezentului Prospect. Este posibil să fi 
intervenit modificări în activitatea şi situatia financiară a Emitentului de la acea dată. 

Copii ale următoarelor documente vor fi disponibile pc ţebsitc-ul Emitentului la adresa https:/fholde.eu/ 

I. Situaţiile financiare consolidate auditate al~:{!nitcntului· pentru cxercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2020, respectiv situaţiile financiare individJai:

1

auditate al~ Emitentului pentru exerciţiile financiare încheiate 
la 3 I decembrie 2020 şi 31 decembrie 20 i,9. Refcrinte!c.-din rapoartele auditorului la „alte informatii" sunt 
referinţe la alte informaţii din respectivele rapoarte; 

2. Actul Constitutiv; 

3. Formularul de Subscriere; şi 

4. Formularul de Revocare. 
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,.Actul Constitutiv" 

„Acţiuni"/,,Acţiunilc 
Societăţii" 

.,Acţiunile Noi"/ 
,,Actiunile Orcrite" 

,,Acţionari" 

,,Administratorul Unic" 

,,AGA" 

,,AGOA" 

,.AGEA" 

.,APIA" 

,,ASF" 

,,BVB" 

"CAEi'i" 

.,Compania"/ 
,,Emitentul" / 

,.Societatea" / Holde/ 
Holde Agri Invest 

„Cont Colector" sau 
"Contul de Oferta" 

,,Data de Înregistrare" 

,.Depozitarul Central" 

Etapa I a majorării de 
capital 

PARTEA IX 
DEFINIŢII ŞI GLOSAR 

Actul Constitutiv al Emitentului, in vigoare la data prezentului Prospect, care sta la baza 
înfiintării si functionării societălii Holde Agri Invest S.A. 

Totalitatea ac1iunilor emise de ci'ltre Societate la data aprobării prezentului Prospect. 

Cele 21.000.000 acţiuni ordinare (Clasa A) nou emise de către Emitent ca urmare a 
majorării de capital social, conform Deciziei Administratorului Unic din data de 
16.03.2021, şi oferite tuturor detinătorilor de drepturi de preferinţă. 

Persoanele fizice sau juridice care deţin acţiuni _emise de ci'ltre Emitent 
sunt înrcgistrati in Registrul Actionarilor la Data de lnregistrare 02.04.2021. 

si care 

înseamnă administratorul unic al Emitentului, respectiv Holde Agri Management 
S.R.L., o societale inmatriculată şi func1ionând în conformitate cu legea română, având 
sediul în Solaiul Unirii. nr. 16. camera 103. biroul nr.2. Etai I. Sectorul 4. Bucurcsti. 
Adunarea Generală a Actionarilor Socictătii. 

Adunarea Generală Ordinară a Ac1ionarilor Socictătii. 

Adunarea Generală Extraor�inară a Actionarilor Societăţii. 

Agen1ia de Pli'lli şi Jn1e�C9tie pentru Agricultură . 

Autoritatea de Suprave,herc Financiară. 
' 

Bursa de Valori Bucu�eşti S.A. infcalilatc de administrator si operator al pieţei de 
capital. 

Clasificarea Activităţilor in Econor_nJlN:itională. 

Holde Agri Invest, emitentul acţiunilor prezentate in acest Prospect, cu sediul social în 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj I, Camera I 03, Birou 3, telefon: +40 31 22 533 73, 
adresa de email: invcstors@holdc.eu, website: www.holde.cu, cod unic de identificare 
fiscală 39549730, numi'lr de ordine în Registrul Comerţului J40/9208!2018. 

Conturile destinate colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei, 
astfel cum sunt acestea identificate în prezentul Prospect. 

Data calendaristică stabilită prin Decizia Administratorului Unic aferentă şedintci din 
data de 16.03.2021, care serveşte la identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele Deciziei, potrivii cu Registrul Acţionarilor eliberai de Depozitarul Central, 
respectiv, 02.04.2021. 

Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucureşti, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 
3, 8 si 9, sector 2, reprezintă institutia care asigură servicii de depozitare, registru, 
compensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi alte 
operaţiuni în legătura cu acestea. 

Perioada de 30 de zile in care detinătorii de drepturi de preferinţă pol subscrie in cadrul 
ofertei publice (Ofertei) obiect al Prospectului. 
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Etapa a li-a a majorării 
de capital 

,,Formular de revocare" 

„Formular de 
subscriere" 

,,Grup" 

,.Intermediar"/ 
„Participant la sistemul 
Depozitarului Central" 

,.Intermediarul Ofertei" 

"I nvestilo ri" 

"Drepturi de preferinţă" 

,,Legea nr. 24/2017" 

,,Legea Societiifilor" 

„Leu" sau „Lei" sau 
,.RON" 

Etapa în care acţiunile ramase nesubscrise in cadrul Etapei I a majorării sunt oferite în 
cadrul unui plasament privat adresat unor 

(i) anumiţi investitori inslitutionali şi profesionişti din Spa1iul Economic European 
(.,SEE") (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificaţi" in sensul Articolului 
2(c) din Regulamentul (UE) 2017/ 1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de 
valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pc o piaţă 
reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003171/CE (Regulamentul privind 
Prospectul); şi/sau (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, allclc decât Investitori 
Calificaţi per Stat Membru; şi/sau (iii) investori cărora Ic pot fi adresate şi direcţionate 
asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepţiile de la 
Regulamentul S ( .. Regulamentul S") din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din 
Statele Unite ale Americii (.,Legco privind Valorile Mobiliare") şi fără să existe o 
obligaţie de conformare cu orice alte formalităţi conform vreunei legi aplicabile, în 
măsura în care şi doar dacă o investitie în Acţiunile Noi nu constituie o încălcare a 
oricărei legi aplicabile de căire un asemenea investitor 

anumiţi investitori instituţionali şi profesionişti din Spaţiul Economic European 
(.,SEE") (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificaţi" în sensul Articolului 
2(e) din Regulamentul privind Prospectul; şi/sau (ii) un număr mai mic de 150 de 
persoane, altele decât Investitori Calificaţi per Stat Membru; 

Formularul care trebuie completai s~emnat de către subscriitori in vederea revocării 
subscrierilor făcute în cadrul Ofcrt~>'ih';;'o'ndiţiil«î'pr_~zentului Prospect. 

:ormularul care_ trebuie comple~! si se~n.af ciy către\investitori în vederea subscrierii 
1n cadrul Ofertei. •· •· •. ) -="" ..... I,. 

Înseamnă Emitentul şi filialele sale\. _-• 
\0 p.,· I •-••' ;· 

'·"'·--•~" -„Societăţi de servicii de invcstitii financiare autorizate de A.S.F .• instituţii de credit 
autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislaţie bancară aplicabilă, precum şi entităţi 
de natura acestora autorizate în state membre sau nemcmbre să presteze servicii şi 
activităţi de investiţii", conform art. 2 pct. 20 din Legea nr. 2412017 privind emitenţii 
de titluri financiare si operatiuni de pială, 

BT Capital Partners S.A. 

Deţinătorii de drepturi de prefcrintă la momentul începerii perioadei de subscriere. 

Un număr total de 37.242.621 drepturi de preferinţă alocate acţionarilor înregistraţi in 
Registrul Acţionarilor la Data de Înregistrare aferenta majorării capitalului social 
stabilită prin Decizia Administratorul Unic aferentă şedinţei din data de 16.03.2021, 
respectiv 02.04.2021. 

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de 
piaţă, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 213 din 29 martie 2017. 

Legea nr. 31/1 990 privind societăţile. republicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 
17.11.2004, cu modificările si completările ulterioare. 

Moneda oficială a României. 
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Oferta aferentă operaţiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar cu 

"Ofort11" 
acordarea dreptului de preferinţă confonn Deciziei Administratorul Unic aferentă 
şedinţei din data de 16.03.2021. constând într-un număr de cel mult 21.000.000 acţiuni 
nou emise şi oferite investitorilor. 

,,Pcrio11d11 de Oferta" Perioada de derulare a Ofertei, de 30 zile calendaristice. în care deţinătorii de drepturi 
/ ,,Perioada de de preferinţă pot subscrie Acţiunilor Oferite în baza exercitării drepturilor de preferinţă 

Subscriere" confonn prezentului Prospect. 

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare si registru a Depozitarului 

,.Seeţiune11 I" Central in care sunt evidenţiate conturile deţinătorilor de Drepturi de Preferinţă care nu 
au cont deschis la un Participant. 

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare si registru a Depozitarului 

,.Secţiune11 li" central in care sunt evidenţiate conturile individuale si globale ale deţinătorilor de 
Drcpruri de Preferinţă care au cont deschis la un Participant. 

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului 

,,Secfiunca III" 
Central in care sunt evidenţiate conrurilc individuale in care instrumentele financiare 
sunt înregistrate direct in numele şi pc scama Participanţilor ca şi proprietari ai 
respectivelor instrumente financiare:__ 

,.Prospectul" 
Prezentul Prospect de ofc~,ff; ;ent majorării capitalului social al Holde Agri Invest 
S.A. aprobat de către ASF .IJ'"vederea derulării Ofertei. 

,,Registrul Comerţului" 
Baza de date cuprinzând~egistrclc ~i înregistrarea comercianţilor si a altor cntităli 
prevăzute de lege. _ 

,,Regulamentul nr. Regulamentul ASF nr. 5/2018 i>rlv~ e~itentii de instrumente financiare şi operatiuni 
5/2018" de piaţă. 

,.Regulamentul (UE) Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospcclUI care trebuie publicat în cazul unei 

2017/1129" oferte publice de valori mobiliare. 

„Rcgulllmentul delegat 
Regulamentul delegat (UE) 2017/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1 129 
în ceea cc priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la rezumatul 

(UE) 2019/979" prospectului, publicarea şi clasificarea prospectelor etc. 

„Regulamentul delegat Regulamentul delegat (UE) 20171980 de completare a Regulamentului (UE) 201 7/1129 

(UE) 2019/980" în ceea cc priveşte fonnatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului. 

Orice zi in care atât piaţa românească interbancară, cât şi sistemele de tranzacţionare 
,,Zi Lucrătoare" ale Bursei de Valori Bucureşti şi sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului 

Central sunt deschise pentru desfăşurarea activităţii . 



Emitent Intermediar 
Holde Agri Invest S.A. BT Capital Partners 

Livi
h�

ZAgan Daniela Secarl 

/. 




