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CURRENT REPORT 52/2022 

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF 

regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the 

Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System. 

Date of report 14.09.2022 

Name of the Company Holde Agri Invest S.A. 

Registered Office 1 Intr. Nestorei, Building B, 10th floor, District 4, Bucharest 

Phone +40 31 860 21 01 

Email investors@holde.eu  

Trade Registry No. J40/9208/2018 

Fiscal Code 39549730 

Subscribed and paid share capital 97,977,589 RON 

Total number of shares 97,977,589 shares, of which 92,150,414 ordinary class 
“A” shares and 5,827,175 preferred class “B” shares 

Market where securities are traded MTS AeRO Premium, symbol HAI 

Important events to be reported: Registration of capital increase operation with the Trade Register 

The management of Holde Agri Invest S.A. (hereinafter referred to as the “Company") informs the 
market about the registration, on 13.09.2022, of the share capital increase with the Romanian Trade 
Registry (ONRC). The share capital increase operation with cash contributions and conversion of 
certain, liquid and due receivables held against the Company took place between June-August 2022.  

Following the registration with ONRC, the new subscribed and paid share capital of the Company is 
of RON 97,977,589, divided into 92,150,414 ordinary Class A shares and 5,827,175 class B non-voting 
preference shares with priority dividend. The Certificate of Registration (CIM) and Resolution no. 
127387 / 13.09.2022 from ONRC are attached to this report.  

The Company continues the process of registration of the operation with the FSA, followed by 
issuance of the CIIF for the newly issued shares and concluded with the registration of such shares 
with the Central Depository and allocation thereof to the entitled shareholders, holding allocation 
rights HAIR04. 

 

Legal Representative of Holde Agri Management S.R.L., Sole Director of Holde Agri Invest S.A. 

Iulian-Florentin Circiumaru 
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MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe lângã TRIBUNALUL BUCUREŞTI
Exemplar nr: 1

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENŢIUNI

Număr de ordine în registrul comerţului
J40/9208/2018

Cod unic de înregistrare
39549730

Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/9208/2018

Mențiunea nr. 599619 din 07.09.2022 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al 
HOLDE AGRI INVEST S.A. 
cuprinse în decizia administratorului din 11.08.2022 este înscrisă în registrul comerțului la data de 
14.09.2022 în baza rezoluției nr. 127387 din 13.09.2022.

Director,

Ştefania Carmen CHIŢU
Data eliberarii: 14.09.2022
Anexe: Rezoluție

Stefania-
Carmen
Chitu

Reason: Semnare
Document
Location: ORCT
BUCURESTI



J40/9208/2018
EUID - ROONRC.J40/9208/2018
CUI - 39549730

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti

DOSAR NR. 599619/07.09.2022
R E Z O L U Ţ I A nr.  127387 /13.09.2022

Pronunţată în şedinţa din data de: 13.09.2022
 
Virginica Clipici –  PERSOANA DESEMNATA  conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009
pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  

Pe rol  fiind  soluţionarea  cererii  de înregistrare  nr.  599619 din  data  de  07.09.2022  pentru
HOLDE AGRI  INVEST  S.A.,  cod  unic  de  înregistrare:  39549730,  număr  de  ordine  în  registrul
comerţului: J40/9208/2018, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/9208/2018.

PERSOANA DESEMNATĂ
Asupra cererii de faţă:
Prin cererea înregistrată sub nr. 599619 din data de 07.09.2022  s-a solicitat, înregistrarea în

registrul comerţului a unor modificări  referitoare la:  capital  social;  număr acţiuni;  modificare date,
adăugare acţionari persoane juridice; listă acţionari .

În susţinerea cererii au fost depuse înscrisurile menţionate în cererea de înregistrare.
Examinând înscrisurile menţionate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite

cerinţele  legale,  în  conformitate  cu  art.  1,2  şi  6  din  O.U.G.  116/2009,  aprobată  cu  modificări  şi
completări  prin  Legea  nr.  84/2010,  cu  modificările  ulterioare,  ale  Legii  societăţilor  nr.  31/1990,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  Legii  nr.  26/1990  privind  registrul
comerțului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu
modificările  şi  completările  ulterioare  urmează  a  admite  prezenta  cerere  privind  înregistrarea  în
registrul comerţului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIŢIILE LEGII

DISPUNE
 

Admite cererea de înregistrare aşa cum a fost formulată şi dispune înregistrarea în registrul
comerţului  a  menţiunilor  cu  privire  la:  capital  social;  număr  acţiuni;  modificare  date,  adăugare
acţionari  persoane  juridice;  listă  acţionari,  potrivit  datelor  din:  Decizia  administratorului  din
11.08.2022; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune  publicarea  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  a  IV-a,  a  urmatoarelor  acte:
Decizia  administratorului  din  11.08.2022  şi  a  notificării  privind  depunerea  la  oficiul  registrului
comerţului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Bucureşti în condiţiile art. 6 alin. (3) -

(5) şi următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010,
cu modificările ulterioare.

Pronunţată în şedinţa din data de: 13.09.2022.
 

PERSOANA DESEMNATA,
Virginica Clipici 

Referent/Redactat: C.V.
2 ex.

Virginica
Clipici

Reason: Semnare
Documente
Location: ORCT
BUCURESTI


