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RAPORT CURENT 31/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața 
și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 

Data raportului 22.10.2021 
Denumirea societății Agroland Business System S.A. 
Sediul social Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România 
Telefon/Fax 0731 333 791/0256 247 435 
Email investitor@agroland.ro    
Nr. Reg. Comerțului J35/405/2009 
Cod unic de înregistrare RO 25165241 
Capital social subscris și vărsat 4.708.236 RON 
Număr de acțiuni 47.082.360 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium /Bonds-SMT 
Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de emitent 

Acțiuni simbol AG 
Obligațiuni corporative simbol AGR25 

 

Evenimente importante de raportat: Extinderea obiectului de activitate al Companiei 

Conducerea Agroland Business System S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața în 
legătură cu decizia Companiei de extindere a obiectului de activitate al acesteia prin introducerea 
codurilor CAEN 6619 - activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și 
fonduri de pensii și 6629 - alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii. Ca urmare a acestei 
modificări, Compania se află în curs de pregătire a dosarului de autorizare ca broker de credite. 

După obținerea autorizației, Compania va putea oferi servicii de creditare în magazinele sale Agroland 
MEGA, similar rețelei de magazine de bricolaj, putând astfel finanța clienții care intenționează să 
achiziționeze echipamente sau utilaje pentru grădini, livezi sau ferme. 

Compania estimează că pentru anul 2022, sistemul în rate va avea un impact de aproximativ 4 milioane 
RON dintr-un total de 7 milioane RON vânzări estimate de echipamente și utilaje, în cele 18 magazine 
Agroland MEGA pe care Compania le va deschide până la sfârșitul anului 2021. 
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