
 
 
 
 
 

Holde Agri Invest S.A. 
Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730 

Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București 
Capital social subscris vărsat: 72.078.520 RON 

www.holde.eu | contact@holde.eu 

Către:    BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  

 

RAPORT CURENT 49/2022 

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 12.09.2022 

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 unui contract de împrumut 

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre 
încheierea unui contract de împrumut cu Enten Systems S.R.L. („Enten”), în care Compania are o 
deținere minoritară, în baza căruia Compania a împrumutat Enten cu suma de 250.000 EUR, în scopul 
finanțării producției și dezvoltării stațiilor meteorologice și pentru a sprijini buna desfășurare a 
activităților sale curente și de afaceri. 

Prima tranșă a împrumutului, în valoare de 125.000 EUR a fost deja achitată către Enten, a doua 
tranșă urmând să fie achitată până la data de 31.12.2022, în cazul în care Enten are cereri ferme / 
contracte de vânzare/închiriere semnate pentru un anumit număr de stații și/sau va încheia un 
contract de parteneriat de vânzare/închiriere cu o instituție de credit ce va folosi aceste stații la 
fermele pe care le finanțează. 

Împrumutul va fi rambursat în 5 rate egale, plătite la intervale de 12 luni, data de scadență a creditului 
fiind 29.08.2027. 

 

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