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Evenimente importante de raportat: Încheierea unui contract cu Mega Image
Conducerea Agroland Business System S.A. („Compania”) informează piața despre încheierea unui
contract cu Mega Image S.R.L. (“Mega Image”) pentru livrarea ouălor către 2 platforme logistice în zona
Bucureștiului. Contractul a fost încheiat pe o perioadă nelimitată de timp, iar ouăle urmează să fie
distribuite în mai multe magazine Mega Image din București.
Compania nu poate estima valoarea totală a contractului la acest moment, contractul fiind un acordcadru, în baza căruia Compania va livra o parte din producția sa de ouă către Mega Image, în baza
comenzilor plasate de aceasta din urmă.
Ca parte din planurilor sale de creștere, Compania intenționează să mai încheie contracte de livrare
pentru producția sa de ouă cu cel puțin încă un mare retailer și să crească capacitatea de producție la
Avicola Mihăilești până la 200.000 de găini ouătoare până la sfârșitul anului, ceea ce va genera o
producție estimativă de 5 milioane de ouă pe lună (adică peste 160.000 de ouă pe zi). În prezent, având
în vedere procesul de înlocuire a găinilor ajunse la finalul ciclului de productivitate, producția totală a
fost redusă la 80.000 de ouă pe zi.
Compania va informa piața, cu privire la evoluția contractului, prin rapoarte curente separate.
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