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RAPORT CURENT 27/2022 

 
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și 

Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 

 

 

Data raportului 27.09.2022 

Denumirea societății Autonom Services S.A. 

Sediul social Str. Fermelor nr. 4, Piatra-Neamț, Neamț, Romania 

Telefon 0233229616 

Nr. înreg. la ONRC J27/280/2006 

Cod unic de înregistrare 18433260 

Capital social 20.000.000 RON 

Piața de tranzacționare BVB, Segment Principal, Obligațiuni Corporative, simbol AUT24E, 

AUT26E 

 

Evenimente importante de raportat: Autonom primește o finanțare de 15 mil. euro de la Banca 
Europeană de Investiții (BEI) pentru extinderea flotei de mașini electrice și hibride 
 
Autonom Services SA informează toate părțile interesate ca a primit o finanțare de 15 mil. euro de 

la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru extinderea flotei de mașini electrice și hibride. 

• Este prima dată când BEI acordă un sprijin financiar unei companii de mobilitate din România 

și este prima investiție pe care BEI o acordă Autonom Group; 

• Această inițiativă va permite celui mai mare furnizor de servicii de mobilitate din România să 

achiziționeze 895 de vehicule electrice și hibride; 

• Închirierea vehiculelor cu emisii reduse de carbon va ajuta utilizatorii persoane juridice să își 

optimizeze costurile și să își reducă amprenta de carbon; 

• Investiția va sprijini reducerea emisiilor, poluării și a zgomotului generat de mașinile oferite 

spre închiriere. 

 
Noul parteneriat dintre Banca Europeană de Investiții și Autonom va permite creșterea gradului de 

utilizare a vehiculelor electrice și a celor cu o amprentă redusă de carbon de către companiile din 

România. Finanțarea de 15 milioane EUR anunțată oficial astăzi, la București, va sprijini accelerarea 

acestei tranziții pentru a ajuta companiile din România să își reducă amprenta de carbon. 
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