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RAPORT CURENT 33/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţa, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si 
operaţiuni de piaţa și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacţionare. 

Data raportului 15.07.2021 
Denumirea societății Holde Agri Invest S.A. 
Sediul social Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@holde.eu  
Nr. Reg. Comerțului J40/9208/2018 
Cod unic de înregistrare 39549730 
Capital social subscris și vărsat 43.069.796 RON 
Număr de acțiuni 43.069.796 acţiuni, din care 37.242.621 acţiuni ordinare clasa „A” 

și 5.827.175 acţiuni preferenţiale clasa „B” 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium, simbol HAI 

Evenimente importante de raportat: Încheierea etapei 2 a operaţiunii de majorare a capitalului 
social 

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piaţa că la data 
de 14.07.2021, subscrierea în etapa a 2-a a operaţiunii de majorare a capitalului social a fost închisă. 
În timpul acestei etape, 6.554.990 acţiuni ordinare de clasa A care au rămas nesubscrise în Etapa 1 au 
fost oferite investitorilor în cadrul unui plasament privat. Plasamentul privat a fost încheiat anticipat, 
iar preţul final a fost stabilit la 1,44 lei/acţiune. Având în vedere interesul ridicat din partea 
investitorilor, aceștia au primit acţiuni cu alocare „pro rata”, cu indicele de alocare 0,6302976211. 

În etapa a 2-a, Compania a strâns 9.439.185,6 lei  

Conturile acţionarilor care au participat la oricare dintre cele două etape au fost încărcate cu 
drepturile de alocare HAIR02. După încheierea celei de-a doua etape a operaţiunii de majorare a 
capitalului, Compania va începe procesul de înregistrare a noului capital social la Registrul 
Comerţului, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și la Depozitarul Central. De îndată 
ce procesul cu toate instituţiile relevante este finalizat, drepturile vor fi transformate în acţiuni HAI. 
Conducerea va ţine acţionarii informaţi despre procesul de înregistrare a noului capital social prin 
emiterea de rapoarte curente.  
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