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RAPORT CURENT 51/2022 

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 10.10.2022  

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 8.804.401,40 RON 

Număr de acțiuni 88.044.014 

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: Document de informare privind atribuirea cu titlu gratuit a unor 
acțiuni angajaților 

Conducerea Agroland Business System S.A. („Compania”) informează investitorii în legătură cu 
atribuirea cu titlu gratuit a 447.059 acțiuni angajaților, sens în care publică Documentul de informare 
redactat în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul nr. 1129/2017 privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la 
tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE. 

Director General 

Horia Dan Cardoș 
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DOCUMENT DE INFORMARE PRIVIND ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT A UNOR 
ACȚIUNI ANGAJAȚILOR AGOLAND BUSINESS SYSTEM S.A. 

 

 

 

(document de informare conform art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul nr. 1129/2017 
privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau 
al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a 

Directivei 2003/71/CE) 

 

 

 

  



Informaţii despre numărul şi natura valorilor mobiliare 

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul social în 
Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România, având codul de înregistrare fiscală: RO 
25165241, numărul de ordine în Registrul Comerțului: J35/405/2009, atribuie cu titlu 
gratuit un număr de 447.059 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate și libere de 
sarcini emise de Societate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, angajaților săi care și-au 
exercitat opțiunile.  

 

Motivele atribuirii acțiunilor 

În conformitate cu materialele informative care au stat la baza adoptării hotărârii AGEA nr. 

25 din data de 04.11.2020, motivele acordării de opțiuni vizează stimularea performanței şi 
recompensarea persoanelor nominalizate de Administratorul unic care sunt considerate a 
avea un impact potențial semnificativ asupra rezultatelor operaționale și financiare ale 
societății. 

În aplicarea hotărârii AGEA nr. 25 din data de 04.11.2020, a fost emisă Decizia 
Administratorului unic nr. 32/28.05.2021 prin care au fost stabilite persoanele eligibile, 
luând în considerare experiența profesională relevantă și responsabilitatea organizațională 
a fiecărei persoane nominalizate, astfel cum sunt prevăzute în fișa postului unui angajat ca 
parte a termenilor de contractare și care un impact potențial semnificativ asupra rezultatelor 
operaționale și financiare ale societății. 

De asemenea, implementarea Planului de recompensare cu opțiuni a persoanelor cheie în 

societatea „Agroland Business System” S.A. - Stock Option Plan -, prezintă avantajul unor 
cheltuieli operaționale mai reduse și al optimizării fiscale, permisă de prevederile Codului 
fiscal în vigoare. 

Conform Codului Fiscal (Legea 227/2015), „stock option plan" reprezintă un „un program 
inițiat în cadrul unei persoane juridice prin care se acordă angajaților, administratorilor 
și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate ei, prevăzute la pct. 26 lit. c) și 
d), dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr 
determinat de titluri de participare, definite potrivit pct. 40, emise de entitatea respectivă.” 

În sensul punctului 40 „titlu de participare” înseamnă „orice acțiune sau altă parte socială 
într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, 
societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană 

juridică ori la un fond deschis de investiții”. 

Avantajele acordate sub forma opțiunilor în cadrului unui “Stock Option Plan” nu sunt 
considerate venituri impozabile, la momentul acordării opțiunii și la momentul exercitării 
opțiunii de către beneficiar, conform dispozițiilor art. 76 alin. 4 lit. r) din Codul fiscal, fiind 
exceptate și de la plata contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile art. 
142 Cod Fiscal. 



Această prevedere trebuie coroborată cu dispozițiile art. 94 din Codul Fiscal, privind 

determinarea câștigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, întrucât veniturile din 
investiții înregistrate de persoanele eligibile ca urmare a vânzării ulterioare a participațiilor 
achiziționate în cadrul programelor de "Stock Option Plan" fac obiectul impozitului pe venit. 

Valorile mobiliare acordate în cadrul unui program Stock Option Plan devin impozabile doar 
la momentul la care beneficiarul decide să vândă aceste valori. 

 

Detalii privind atribuirea acțiunilor 

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25 din data 04.11.2020 s-a aprobat 
Planului de recompensare cu opțiuni a persoanelor cheie în societatea „Agroland Business 

System” S.A. - Stock Option Plan (detaliat în materialul de prezentare: modalitate de alocare, 
persoane eligibile, modalitate de exercitare etc., astfel cum a fost prezentat în AGEA).  

Prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2022, publicată în Monitorul Oficial partea a IV-
a nr. 2052/16.05.2022, s-a aprobat răscumpărarea de către AGROLAND BUSINESS SYSTEM 
S.A. a unui număr maxim de 517.906 acțiuni, la un preț minim de 0,1 lei per acțiune și un preț 
maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 7 lei pe acțiune și (ii) valoarea cea mai mare 
dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv 
al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează 
achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 596/2014.  

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25 din data 04.11.2020, 

Decizia Administratorului unic nr. 32/28.05.2021, modificată prin Decizia Consiliului de 
Administrație nr. 17/24.08.2022, notificările de exercitare a opțiunii acordate de Societate, 
Consiliul de Administrație a adoptat Decizia nr. 21/26.09.2022 prin care s-a constatat că 
angajații au exercitat opțiuni pentru care urmează a fi transferate acestora 447.059 acțiuni. 

Acțiunile pentru care s-au exercitat opțiunile în temeiul Planului vor fi livrate angajaților prin 
transfer direct realizat în registrul acționarilor Societății de Depozitarul Central, în termenul 
și conform prevederilor legale în vigoare, dată la care angajații vo intra efectiv în drepturi.  

Prezentul document a fost redactat în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul 
nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori 
mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi 
de abrogare a Directivei 2003/71/CE și urmează a fi transmis la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și Depozitarul Central.  

 

 

HORIA CARDOȘ 

Director General 

Agroland Business System S.A. 


