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RAPORT CURENT 48/2021 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si 

operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 

Tranzacționare. 

Data raportului 06.09.2021 

Denumirea societății Holde Agri Invest S.A. 

Sediul social Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București 
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Email investors@holde.eu  

Nr. Reg. Comerțului J40/9208/2018 

Cod unic de înregistrare 39549730 

Capital social subscris și vărsat 64.069.796 RON 

Număr de acțiuni 64.069.796 acțiuni, din care 58.242.621 acțiuni ordinare clasa „A” 
și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B” 

Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium, simbol HAI 

Evenimente importante de raportat: Inițierea procedurilor pentru achiziționărea a patru noi ferme 

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii 
despre inițierea procedurilor în vederea achiziționării a patru noi ferme. Valoarea tranzacțiilor se 
ridică la 6,7 milioane euro, costurile fiind finanțate parțial din contribuțiile atrase în urma operațiunii 
de majorare a capitalului social, iar restul cu fonduri obținute de la instituții financiare. 

La acest moment Compania se află în proces de due diligence cu privire la cele patru ferme, care va fi 
urmat de încheierea contractelor de cumpărare de acțiuni și plățile aferente acestora, Compania 
estimând finalizarea acestor operațiuni până la finalul anului 2021. 

În cazul în care achizițiile vor fi finalizate, suprafața totală a fermelor achiziționate va fi de aproximativ 
3.500 de hectare – în jur de 350 de hectare fiind în proprietate, iar restul în arendă. Achizițiile vor 
include, de asemenea, 2 baze agricole și utilajele acestora și vor mặri echipa Holde cu 20 de angajați. 
Astfel, prin demararea acestori proceduri de achiziție, care au loc în alte județe decât Teleorman sau 
Călărași, Compania confirmă încă o dată intenția de a utiliza capitalul acționarilor în vederea 
optimizặrii structurii de cost a suprafețelor utilizate, precum și în vederea implementặrii unui plan de 
reducere a riscurilor în vederea contrabalansării impactului climatic, prin distribuirea suprafeței de 
lucru a fermelor pe un teritoriu cât mai extins. 

În urma finalizării acestor tranzacții, Compania va avea patru nuclee, adặugând unul nou alături de 
Roșiori, Frumușani și Videle, suprafața totală de lucru administrată de Companie fiind de aproximativ 
13.000 de hectare. 

Reprezentant legal al Holde Agri Management SRL, Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A. 

Eugen Gheorghe Voicu 

mailto:investors@holde.eu

