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RAPORT CURENT 06/2023 

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 22.03.2023 
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Nr. Reg. Comerțului J40/9208/2018 

Cod unic de înregistrare 39549730 

Capital social subscris și vărsat 97.977.589 RON 

Număr de acțiuni 97.977.589 acțiuni, din care 92.150.414 acțiuni ordinare clasa „A” 
și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B” 

Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium, simbol HAI 

Evenimente importante de raportat: Achiziționarea unei noi ferme 

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre 
încheierea unei tranzacții de achiziție a unei noi ferme în județul Dâmbovița. Ferma are o suprafață 
de aproximativ 980 ha, iar odată cu această achiziție, Compania ajunge exploateze o suprafață totală 
de aproximativ 13.200 ha.  

Valoarea tranzacției se ridică la 2 milioane de euro, din care Compania a plătit circa 1,2 milioane de 
euro din surse proprii, urmând ca restul să fie achitat până la finalul acestui an în mai multe tranșe. 
Terenurile din cadrul fermei sunt operate în regim de arendă, iar în valoarea tranzacției sunt incluse 
atât baza agricolă proprie, precum și parcul de utilaje care vor fi integrate în nucleul Conțești. 

Pentru anul agricol 2022-2023, Compania intenționează să producă în noua fermă culturi de rapiță, 
280 ha și porumb, 700 ha.  
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