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Deschidere Agroland Mega București - Fundeni 

 

Raport curent la data de 05.11.2020 

 

 
Raportul curent conform:  
 

art. 223 lit. C din Regulamentul A.S.F. nr. 
5/2018  
privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata 

Data raportului  
 

Noiembrie 2020  

Denumirea emitentului  
 

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.  

Sediul social  
 

Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, 
Romania  

Numar de telefon/fax  
 

0731333791/004 0256 247435  

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului 
Comertului  
 

RO 25165241  

Numarul de ordine in Registrul Comertului  
 

J35/405/2009  

Capitalul social subscris si varsat  
 

1.000.500 lei  

Sistemul multilateral de tranzactionare pe care 
se tranzactioneaza valorile mobiliare emise  

SMT-BVB  

COD LEI  
 

984500G4WKBE7DN7A731  

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 
emise de emitent:  
 

Obligatiuni corporative nominative, 
negarantate, neconvertibile – simbol AGR25  

 

 

Agroland deschide primul magazin de tip MEGA din București  

 

Agroland a inaugurat in 30 octombrie primul magazin Agroland MEGA din București, situat pe 

Șoseaua Fundeni, in suprafata de 550 metri pătrați și devine astfel și cel mai mare din rețea, atât 

ca suprafață cât și ca număr de produse. Investiția în această unitate se ridică la 150.000 euro, 

fără  
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stocuri, iar vânzările din primul an de activitate sunt estimate la 750.000 euro. Conceptul Agroland 

MEGA este unic în România, a fost lansat în 2017, și se referă la magazine specializate, cu 

produse de gardening, pet care și hobby farming, având o suprafață mai mare cu 300% decât 

magazinele Agroland traditionale  

 

Agroland MEGA Fundeni este cel de-al șaselea magazin de acest tip din cadrul rețelei iar, până 

la sfârșitul primul trimestru din 2021, vor fi deschise alte Agroland MEGA, dintre care două în 

apropierea capitalei.  

 

Primul Agroland MEGA din București pune la dispoziția clienților 3.000 de produse atat pentru 

grădină, printre care material săditor, fertilizanți și echipamente pentru întreținere cat si produse 

de animale de companie, de la hrană, la suplimente și accesorii, dar si pentru hobby farming, 

precum și alte produse utile în casă și gospodărie.  

 

Traficul mediu estimat în Agroland MEGA Fundeni este de 250-300 de persoane zilnic, cu 

variațiile sezoniere specifice. Consideram că zona Pantelimon-Fundeni are avantaje multiple 

pentru un supermarket cu acest profil, printre care densitatea crescută a populației, precum și 

apropierea de zonele rezidențiale noi de case, din Dobroești și Fundeni.  

 

 

 

 

Horia Dan Cardoș, 

Director General 

Agroland Business System S.A. 
 

 


