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Raportul curent conform:  

 

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata 

Data raportului  22.07.2021 

Denumirea emitentului  AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.  

Sediul social  

 

Sat.Pielesti,Comuna Pielesti,T44,P43,Judet 

Dolj,Romania 

Numar de telefon/fax  0720046816 

Codul unic de inregistrare 

la Oficiul Registrului 

Comertului  

RO37478862 

Numarul de ordine in 

Registrul Comertului  

J16/1009/2017 

Capitalul social subscris si 

varsat  

112.500 RON 

Sistemul multilateral de 

tranzactionare pe care se 

tranzactioneaza valorile 

mobiliare emise  

SMT-BVB  

COD LEI  

 

787200RND8BU40Y65219 

Principalele caracteristici 

ale valorilor mobiliare 

emise de emitent:  

 

Actiuni ordinare, nominative,in forma 

dematerializata-simbol  AAB 

 

 

Agroland Agribusiness emite obligațiuni 

 

Agroland Agribusiness (simbol bursier AAB) anunță investitorii că prin Decizia 

Administratorului Unic nr. 4 din data 22.07.2021 s-a decis emiterea de către Societate 



a unui număr de până la 100.000 obligațiuni, nominative, dematerializate, 

necondiționate, negarantate și neconvertibile, în vederea efectuării unui plasament 

privat (o ofertă adresată (i) investitorilor calificați și (ii) unui număr mai mic de 150 

de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe stat membru al 

UE), în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare 

Administrat de Bursa de Valori București, cu următoarele caracteristici: 

 

Tip ofertă: Plasament privat (o ofertă adresată (i) investitorilor calificați și (ii) unui 
număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii 
calificați, pe stat membru al UE) 

Valoarea și moneda ofertei: O valoare totală de 5.000.000 RON (cinci milioane RON), 
ce poate fi extinsă până la maximum 10.000.000 RON (zece milioane RON) 

Număr de obligațiuni: 50.000 obligatiuni, cu posibilitatea majorării la 100.000 
obligațiuni 

Valoarea nominală: 100 RON/obligațiune 

Preț de ofertă: 100 RON/obligațiune 

Scadența finală: 60 (șaizeci) de luni de la Data Emisiunii 

Mod de rambursare a principalului: integral la Scadența finală (Data Scadenței) 

Rambursare efectiva a principalului: la Data Scadenței 

Rata cuponului: rată nominală fixă pe durata de viață a Obligațiunilor, plătibilă 
semestrial la Data Cuponului, se va stabili în baza interesului investitorilor și se va 
situa în intervalul 8% (opt la sută) – 9% (nouă la sută) 

Periodicitate plată cupon: semestrial  

Posibilitate de răscumpărare anticipată: Da. Obligațiunile sunt răscumpărabile 
integral, dar nu și parțial, la inițiativa Societății, începând cu al doilea an al duratei de 
viață a obligațiunilor, caz în care Societatea va plăti deținătorilor, pentru fiecare 
obligațiune deținută la data de referință, un preț de răscumpărare ”clean” de 102.5% 

Registrul obligatarilor: ținut de către Emitent și/sau de către Depozitarul Central, 
conform prevederilor Contractului corespunzător încheiat între aceștia 

Destinația fondurilor: derularea activității curente a Emitentului, conform celor 
prevăzute în Documentul de Ofertă. 

Metoda de alocare: conform celor ce vor fi stabilite de Emitent prin intermediul 
Documentului de Ofertă. 

 

 

Florin Radu, 

Administrator unic  

Agroland Agribusiness S.A. 


