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RAPORT CURENT 17/2022 
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 11.04.2022 
Denumirea societății Holde Agri Invest S.A. 
Sediul social Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, 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 64.069.796 RON 
Număr de acțiuni 64.069.796 acţiuni, din care 58.242.621 acţiuni ordinare clasa „A” 

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

Evenimente importante de raportat: Finalizare achiziţionare fermă Conţești 

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piaţa despre 
finalizarea achiziţionării a unei noi ferme în judeţul Dâmboviţa, comuna Conţești. Ferma are o 
suprafaţă de 2.100 de ha de teren și devine cel de-al patrule nucleu Holde, după Roșiori, Videle și 
Frumușani. Tranzacţia a fost raportată prin intermediul raportului curent nr. 73 din data de 21.12.2021 
și raportul curent nr. 75 din data de 22.12.2021.  

Valoarea tranzacţiei este de 10.250.000 de lei, din care Holde va plăti efectiv suma de 250.000 de lei. 
Restul de 10.000.000 lei, reprezintă datorii ce vor fi preluate de către Holde, obiectivul fiind ca acestea 
să fie diminuate semnificativ în următorii patru ani, în baza unui program de redresare planificat de 
grup.  

Terenurile din cadrul fermei sunt operate în regim de arendă și bine comasate, acesta fiind unul dintre 
avantajele determinante în realizarea acestei achiziţii.  Ferma are în componenţa sa o bază proprie și 
un parc de utilaje care urmează să intre în procesul de modernizare conform standardelor 
operaţionale ale grupului Holde.  
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