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CURRENT REPORT  
In accordance with the provisions of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and 
Regulation no. 5/2018, regarding the issuers of financial instruments and market operations 

 
Report date: June 16th, 2022  
Name of issuer: DN AGRAR GROUP SA  
Headquarters: Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba  
Telephone: 0258.818.114, 0258.818.115 
Fax: 0258.818.119  
Tax identification code: RO24020501  
Registation at Trade Register no./date: J01/730/2008  
Subscribed and paid-in share capital: RON 10.606.281,60  
The regulated market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange - MTS AeRO Premium, 
market simbol: DN 

 
Important events that need to be reported: Notification of transactions carried out by persons with management 
responsibilities and / or by persons closely connected with them 
 
DN AGRAR GROUP S.A. (the issuer) informs the investors of the transactions with the issuer's shares carried out by the 
persons with management responsibilities and / or by the persons who have a close connection with them on 14.06.2022 and 
15.06.2022. The transactions have been notified to the issuer by the persons with management responsibilities and / or by the 
persons who have a close connection with them in accordance with the provisions of the capital legislation and are annexed to 
this document. 
 
 
 

    Jan Gijsbertus de Boer 
Chairman of the Board of Directors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea 
              
Datele persoanei 

care exercită 
responsabilități 

de conducere/ale 
persoanei care 
are o legătură 

strânsă cu 
aceasta 

Motivul notificarii 

Detalii aferente emitentului, 
participantului la piața certificatelor de 

emisii, platformei de licitație, 
adjudecătorului sau entității de 

supraveghere a licitațiilor 

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)  
Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție;  

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile  

  Prețul (prețurile) și 
volumul (volumele) 

Informații 
agregate   

Numele Poziție/funcție Notificarea 
inițială/Modificare 

Denumirea Cod LEI Descrierea 
instrumentului 

financiar, a 
tipului de 

instrument 
Codul de 

identificare 

Natura 
tranzacției 

Prețul  
(prețurile) 

Volumul 
 

(volumele)  

Preț Volumul  
agregat 

Data 
tranzacției 

Locul 
tranzacției 

DE BOER JAN 
GIJSBERTUS 

PRESEDINTE 
CA  

Initială DN AGRAR 
GROUP 

787200J0JCHGT42L7917 ACTIUNI/  
RO87WII43RS1 

CUMPARARE  1.8500 10,949 1.8545 20,000 14.06.2022 Bursa de 
Valori 

Bucuresti    
XBSE 

              1.8600 9,051 `   14.06.2022 Bursa de 
Valori 

Bucuresti    
XBSE 

 

Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea 
 
  

Datele persoanei 
care exercită 

responsabilități de 
conducere/ale 

persoanei care are 
o legătură strânsă 

cu aceasta 

Motivul notificarii 

Detalii aferente emitentului, 
participantului la piața certificatelor de 

emisii, platformei de licitație, 
adjudecătorului sau entității de 

supraveghere a licitațiilor 

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)  
Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție;  

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile  

  Prețul (prețurile) și 
volumul (volumele) Informații agregate   

Numele Poziție/funcție Notificarea 
inițială/Modificare 

Denumirea Cod LEI Descrierea 
instrumentului 

financiar, a tipului 
de instrument Codul 

de identificare 

Natura 
tranzacției 

Prețul  
(prețurile) 

Volumul 
 

(volumele)  

Preț Volumul  
agregat 

Data 
tranzacției 

Locul 
tranzacției 

DE BOER JAN 
GIJSBERTUS 

PRESEDINTE 
CA  

Initială DN 
AGRAR 
GROUP 

787200J0JCHGT42L7917 ACTIUNI/  
RO87WII43RS1 

CUMPARARE  1.8500 1,497 1.8500 1,497 15.06.2022 Bursa de 
Valori 

Bucuresti    
XBSE 

 


