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  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, 

 fax: 021- 659.60.51  

 

 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  

 Fax: 021- 256.92.76 

 

 

RAPORT CURENT 

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

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

financiare și operațiuni de piață și Codul BVB – operator de sistem 

 
Data raportului: 25.06.2021 

Denumirea emitentului: AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. 

Simbol AG 

AGR25 

Sediul social: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș 

Adresa de corespondență (punct de 
lucru) 

Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș 

Nr. telefon/ fax: 004 731 333 791/004 0256 247435 

Cod unic înregistrare: 25165241 

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J35/405/2009 

Capital social subscris și vărsat: 1.177.059 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare emise: 

Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT – 
piața AeRO) 

Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de emitent:  

Acțiuni  

Obligatiuni 

 

Evenimente importante de raportat: Deschiderea Agroland Mega Bolintin 

 

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. anunță investitorii despre deschiderea Agroland MEGA 

Bolintin, în Bolintin-Vale, pe Strada Poarta Luncii nr. 74, cu o investitie de peste 500.000 

euro. 

 

Compania Agroland (indice bursier AG) a inaugurat cea de-a șaptea unitate de tip MEGA din 

acest an, cu o suprafață de 677 metri pătrați, în urma unei investiții de tip greenfield. 
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Magazinul se găsește în localitatea Bolintin-Vale, județul Giurgiu, la vest de București, și este, 

în prezent, cel mai mare din rețea. Fondurile alocate pentru teren și lucrările de construcție 

se ridică la peste 500.000 euro, iar pentru dotările unității și stocurile de marfă a fost 

prevăzut un buget de 200.000 euro. Reprezentanții Agroland au în plan deschiderea a cel 

puțin alte șase magazine MEGA în 2021, ajungând astfel la 18 magazine Agroland MEGA, 

până la sfârșitul anului. 

 

Noua unitate este situată în Bolintin-Vale, pe Strada Poarta Luncii nr. 74, în apropierea 

magazinului tradițional Agroland. Gamele disponibile vor fi cele consacrate: (1) produsele 

pentru grădină; (2) produse destinate animalelor de companie; (3) produse pentru hobby 

farming, casă și gospodărie. Din punct de vedere al proporției în vânzări, în magazinele 

Agroland MEGA, categoria hobby farming are pondere de doar 25%, față de 70%, în unitățile 

tradiționale. Cele mai solicitate categorii în unitățile MEGA sunt produsele pentru grădină și 

cele de îngrijire a animalelor de companie, fiecare înregistrând ponderi de 35% din totalul 

vânzărilor, iar gama pentru casă și curte, 5%.  

 

Redăm declarațiile lui Horia Cardoș, fondator și Director General al retelei Agroland: 

„Pregătim deschiderea Agroland Bolintin-Vale de șase luni și suntem foarte mulțumiți de 

rezultat. Este cel de-al doisprezecelea magazin de tip MEGA din rețea, iar în 2022 ne 

așteptăm ca fiecare dintre aceste unități să depășească un milion de euro, ca valoare a 

vânzărilor. Din experiența pe care am avut-o cu magazinele din Moșnița Nouă, lângă 

Timișoara, și de pe Șoseaua Fundeni, în București, știm că durează cam cinci-șase luni până 

să intrăm pe profit. Vânzările magazinului din Moșnița Nouă au trecut de pragul de 500.000 

euro, la șase luni de la inaugurare. În cazul magazinului din Bolintin-Vale, avem și exemplul 

magazinului tradițional Agroland, cu o suprafață de 80 mp, care vine cu un istoric de vânzări 

anuale de peste 300.000 euro, deși sortimentația produselor este mult mai redusă față de un 

magazin de tip MEGA. Pentru noul magazin din Bolintin-Vale, există toate premisele ca în 

2022 să ajungem la un milion de euro, așa cum preconizăm”. 

 

Conceptul Agroland MEGA este unic în România, a fost lansat în 2017, și se referă la magazine 

specializate, cu produse dedicate grădinăritului, îngrijirii animalelor de companie și hobby 

farming-ului, având o suprafață mai mare cu 300% decât magazinele Agroland tradiționale. 

 

 

 

Director general, 

HORIA-DAN CARDOȘ 

 


