To: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

CURRENT REPORT 57/2022
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
Name of the Company
Registered Office
Phone
Email
Trade Registry No.
Fiscal Code
Subscribed and paid share capital
Total number of shares
Market where securities are traded

03.10.2022
Holde Agri Invest S.A.
1 Intr. Nestorei, Building B, 10th floor, District 4, Bucharest
+40 31 860 21 01
investors@holde.eu
J40/9208/2018
39549730
97,977,589 RON
97,977,589 shares, of which 92,150,414 ordinary class
“A” shares and 5,827,175 preferred class “B” shares
MTS AeRO Premium, symbol HAI

Important events to be reported: Errata to notifications of major holdings
The management of Holde Agri Invest S.A. (hereinafter referred to as the “Company") informs the
market regarding a material error which occurred in respect to the ISIN of the Company, provided in
the notification received from VERTICAL SEVEN GROUP S.A. concerning the increase of major
holdings above the 10% threshold.
The revised notification from VERTICAL SEVEN GROUP S.A., as well as the notification from
SEVENX VENTURES S.R.L. (which remains unchanged) are attached to this current report.

Legal Representative of Holde Agri Management S.R.L., Sole Director of Holde Agri Invest S.A.
Iulian-Florentin Circiumaru
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Trade Registry No: J40/9208/2018; CUI 39549730
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CĂTRE: HOLDE AGRI INVEST S.A.
Intrarea Nestorel nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4
CUI: 39549730
Nr. de înregistrare: J40/9208/2018, EUID: ROONRC J40/9208/2018
(denumită în continuare „Societatea”)
DE LA: SEVENX VENTURES S.R.L.

Notificarea deținerilor majore conform art. 71 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 131 din Regulamentul Autorității de
Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață
1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt
anexate drepturi de vot:
HOLDE AGRI INVEST S.A.
SIMBOL: HAI
Intrarea Nestorel nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, Bucuresti, Romania
CUI: 39549730
Nr. de înregistrare: J40/9208/2018, EUID: ROONRC J40/9208/2018
Cod LEI: 787200ORNGGEJW283J46
2.

Motivele notificării:

[ _ ] O achiziție sau cedare a drepturilor de vot
[ x ] O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare
SEVENX VENTURES S.R.L. a subscris în cadrul majorării capitalului social al Societății un număr de
6.427.915 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 6.427.915,
deținând astfel 14.974.439 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală
totală de 14.974.439 în capitalul social al Societății.
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Headquarters: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Subscribed and paid-up share capital: 97,977,589 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

[ _ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot
[ _ ] Altele:
3.

Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare:

Numele/Denumirea:

Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul):

SEVENX VENTURES S.R.L.

Bucuresti, Romania

4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt
diferiţi de punctul 3)
5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot):
21 septembrie 2022
6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare:

% din

% din drepturile de vot
anexate acţiunilor (totalul
din 7.A)

drepturile de

Totalul celor

vot prin

două exprimat

intermediul

procentual

instrumentelor
financiare
(totalul din

%

Numărul total de
drepturi de vot
ale emitentului

(7.A + 7.B)

7.B.1 + 7.B.2)

Situaţia

16,2500%

-

16,2500%

rezultată, la
data la care s-a
scăzut sub, s-a
depăşit sau
atins pragul

Holde Agri Invest S.A.
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92.150.414
aferente
acțiunilor clasa A

12,11%

Poziţia la data

-

12,11%

notificării

58.242.621
aferente
acțiunilor clasa A

anterioare
(dacă este
cazul)
7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a
scăzut sub sau s-a atins pragul
A: Drepturile de vot anexate acţiunilor

Numărul drepturilor de vot
Clasa/tipul de
acţiuni Codul ISIN,

Direct
Art. 71 alin. (1)-

după caz

(3) din Legea nr.
24/2017
Ordinare,
Cod ISIN
RO5RYSUM9FJ2

SUBTOTAL A

14.974.439

Indirect
Art. 72 din Legea
nr. 24/2017
-

14.974.439

% din drepturile de vot

Direct
Art. 71 alin. (1)-(3)
din Legea nr.
24/2017

Indirect
Art. 72 din Legea
nr. 24/2017

16,2500%

-

16,2500%

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017

Numărul
Tipul de
instrument
financiar

drepturilor de vot

%

Data expirării

Perioada de

care pot fi

(data scadentă)

conversie/exercitare

achiziţionate dacă

din drepturile

instrumentul este

de vot

exercitat/convertit
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-

-

-

SUBTOTAL B.1

-

-

-

-

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. b)
Legea nr. 24/2017

%
Tipul de
instrument
financiar

Data expirării
ix

(data

Perioada de

Decontare

Numărul

conversie/exercitare

fizică sau în

drepturilor

din

x

numerar xi

de vot

drepturile

scadentă)

de vot
-

-

-

-

SUBTOTAL

-

-

-

-

B.2

8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare
[ _ ] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau
entitate legală şi nu controlează nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o
expunere în emitentul acţiunilor suport.
[ X ] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot
şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le
controlează:
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% din drepturile de vot
% din drepturile de vot

prin intermediul

Totalul celor două,

dacă acesta este egal

instrumentelor

dacă acesta este egal

sau mai mare decât

financiare dacă acesta

sau mai mare decât

pragul care trebuie

este egal sau mai mare

pragul care trebuie

notificat

decât pragul care

notificat

Numele/Denumirea

trebuie notificat
SEVENX VENTURES
S.R.L.1

16,2500%

-

1

16,2500%

Societatea Sevenx Ventures S.R.L. este deținută de Vertical Seven Group S.A. în proporție de 45,5%,
de Alexandru-Leonard Leca în proporție de 45,5% și de Robert Vișoiu în proporție de 9%. La rândul ei,
Vertical Seven Group S.A. este deținută în proporție de 50% de Andrei-Dan Crețu și în proporție de
50% de Iulian-Florentin Cîrciumaru.
9. În cazul votului prin reprezentant: 10. Informații suplimentare: -

Întocmit astăzi, 30 septembrie 2022.
SEVENX VENTURES S.R.L
Iulian-Florentin Cîrciumaru
Semnătură:
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CĂTRE: HOLDE AGRI INVEST S.A.
Intrarea Nestorel nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4
CUI: 39549730
Nr. de înregistrare: J40/9208/2018, EUID: ROONRC J40/9208/2018
(denumită în continuare „Societatea”)
DE LA: VERTICAL SEVEN GROUP S.A.

Notificarea deținerilor majore conform art. 71 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 131 din Regulamentul Autorității de
Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață
1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate
drepturi de vot:
HOLDE AGRI INVEST S.A.
SIMBOL: HAI
Intrarea Nestorel nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, Bucuresti, Romania
CUI: 39549730
Nr. de înregistrare: J40/9208/2018, EUID: ROONRC J40/9208/2018
Cod LEI: 787200ORNGGEJW283J46
2.

Motivele notificării:

[ _ ] O achiziție sau cedare a drepturilor de vot
[ x ] O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare
VERTICAL SEVEN GROUP S.A. a dobândit în cadrul majorării capitalului social al Societății un număr de
3.679.554 acțiuni (ca urmare a operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide si exigibile datorate
de Societate în acțiuni), fiecare cu o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de
3.679.554, deținând astfel 9.902.207 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 RON și o valoare
nominală totală de 9.902.207 în capitalul social al Societății.
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[ _ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot
[ _ ] Altele:
3.

Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare:

Numele/Denumirea:

Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul):

VERTICAL SEVEN GROUP S.A.

Roșiori de Vede, România

4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de
punctul 3)
5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot):
21 septembrie 2022
6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare:

% din

% din drepturile de vot
anexate acţiunilor (totalul
din 7.A)

drepturile de

Totalul celor

vot prin

două exprimat

intermediul

procentual

instrumentelor
financiare
(totalul din

%

Numărul total de
drepturi de vot
ale emitentului

(7.A + 7.B)

7.B.1 + 7.B.2)

Situaţia

10,7456%

-

10,7456%

rezultată, la
data la care s-a
scăzut sub, s-a
depăşit sau
atins pragul
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92.150.414

9,2%

Poziţia la data

-

9,2%

58.242.621

notificării
anterioare
(dacă este
cazul)
7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub
sau s-a atins pragul
A: Drepturile de vot anexate acţiunilor

Numărul drepturilor de vot
Clasa/tipul de
acţiuni Codul ISIN,

Direct
Art. 71 alin. (1)-

după caz

(3) din Legea nr.
24/2017
Ordinare,
Cod ISIN
RO5RYSUM9FJ2

SUBTOTAL A

9.902.107

Indirect
Art. 72 din Legea
nr. 24/2017
-

9.902.107

% din drepturile de vot

Direct
Art. 71 alin. (1)-(3)
din Legea nr.
24/2017

Indirect
Art. 72 din Legea
nr. 24/2017

10,7456%

-

10,7456%

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017

Numărul
Tipul de
instrument
financiar

drepturilor de vot

%

Data expirării

Perioada de

care pot fi

(data scadentă)

conversie/exercitare

achiziţionate dacă

din drepturile

instrumentul este

de vot

exercitat/convertit
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-

-

-

SUBTOTAL B.1

-

-

-

-

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. b)
Legea nr. 24/2017

%
Tipul de
instrument
financiar

Data expirării
ix

(data

Perioada de

Decontare

Numărul

conversie/exercitare

fizică sau în

drepturilor

din

x

numerar xi

de vot

drepturile

scadentă)

de vot
-

-

-

-

SUBTOTAL

-

-

-

-

B.2

8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare
[ _ ] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau
entitate legală şi nu controlează nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o
expunere în emitentul acţiunilor suport.
[ x ] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot
şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le
controlează:
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% din drepturile de vot
% din drepturile de vot

prin intermediul

Totalul celor două,

dacă acesta este egal

instrumentelor

dacă acesta este egal

sau mai mare decât

financiare dacă acesta

sau mai mare decât

pragul care trebuie

este egal sau mai mare

pragul care trebuie

notificat

decât pragul care

notificat

Numele/Denumirea

trebuie notificat
Vertical Seven Group
S.A.*

10,7456%

-

10,7456%

*Vertical Seven Group S.A. este deținută în proporție de 50% de Andrei-Dan Crețu și în proporție de
50% de Iulian-Florentin Cîrciumaru.
9. În cazul votului prin reprezentant: 10. Informații suplimentare: -

Întocmit astăzi, 30 septembrie 2022.
VERTICAL SEVEN GROUP S.A.
Iulian-Florentin Cîrciumaru
Semnătură
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