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Către:    BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  

 

RAPORT CURENT 43/2022 

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 11.08.2022 

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 72.078.520 RON 

Număr de acțiuni 72.078.520 acțiuni, din care 66.251.345 acțiuni ordinare clasa „A” 
și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B” 

Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium, simbol HAI 

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

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că la data 
de 10.08.2022, Etapa a 2-a a operațiunii de majorare a capitalului social a fost închisă. 

În timpul acestei etape, 13.247.779 acțiuni noi rămase nesubscrise după prima etapa a majorării de 
capital social au fost emise ca urmare a compensării unor creanțe cu valoarea totală de 21.858.847 
RON, din care 20.406.300 RON reprezentând creanțe certe, lichide și exigibile rezultate din 
contractele de cesiune încheiate între Companie și deținătorii de acțiuni din Clasa B în cadrul 
programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA din 27 aprilie 2022 și 1.452.547 RON 
reprezentând creanța certă, lichidă și exigibilă a Administratorului Unic față de Companie. Fracțiunile 
de acțiuni rezultate ca urmare operațiunii de mai sus, reprezentând echivalentul a 11,65 RON, au fost 
rotunjite în jos  

După stabilirea numărului total de acțiuni necesare conversiei creanțelor descrise mai sus, alte 
8.498.141 de acțiuni clasa A care au rămas nesubscrise în Etapa 1 au fost oferite investitorilor în timpul 
plasamentului privat, aceștia subscriind un număr de 2.362.320 de acțiuni, Compania atrăgând astfel 
3.897.828 RON. Acțiunile rămase nesubscrise în cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin Decizie 
a Administratorului Unic.  

Conturile acționarilor care au participat la oricare dintre cele două etape au fost încărcate cu 
drepturile de alocare HAIR04. După încheierea celei de-a doua etape a operațiunii de majorare a 
capitalului, Compania va începe procesul de înregistrare a noului capital social la Registrul 
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Comerțului, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și la Depozitarul Central. De îndată 
ce procesul cu toate instituțiile relevante este finalizat, drepturile vor fi transformate în acțiuni HAI. 

Conducerea va informa acționarii despre procesul de înregistrare a noului capital social prin emiterea 
de rapoarte curente. 

 

Reprezentant permanent al Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.  

Iulian-Florentin Cîrciumaru 


