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ACȚIUNILE COMPANIEI DE AGRIBUSINESS HOLDE AGRI INVEST INTRĂ LA 
TRANZACȚIONARE ÎN DATA DE 1 OCTOMBRIE PE SMT-UL BVB 

 
 
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informează că joi, 1 octombrie 2020, acțiunile societății de agribusiness Holde Agri 

Invest (HAI) vor intra la tranzacționare pe Piața AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al BVB.  

Pe SMT-ul BVB vor intra la tranzacționare doar acțiunile de clasă A (ordinare) ale Holde Agri Invest, care reprezintă 

86,47% din capitalul social al societății. Diferența de 13,53% din acțiunile Holde Agri Invest este reprezentată de acțiuni 

clasa B (preferențiale), care nu sunt listate la BVB. 

Anterior listării pe piața AeRO, Holde Agri Invest a derulat două runde de finanțare prin emisiuni de acțiuni noi, prin care 

a atras de la investitorii din piața de capital  22 milioane lei, respectiv 10 milioane lei, în decembrie 2019, și 12 milioane 

lei, în iunie 2020. Cele două runde de finanțare au fost intermediate de BRK Financial Group (BRK), în calitate de 

Intermediar, societatea de brokeraj activând și în calitate de Consultant Autorizat pentru listarea Holde Agri Invest pe 

piața AeRO. În cadrul celui de-al doilea plasament, alături de BRK Financial Group – Manager de sindicat, a participat 

și societatea de brokeraj Goldring – membru de sindicat.  

Capitalul social al Holde Agri Invest este de 43.069.796 lei, divizat în 43.069.796 acțiuni, împărțite în 2 clase de acțiuni 

din care 37.242.621 acțiuni ordinare (Clasa A) și 5.827.175 acțiuni preferențiale (Clasa B). Vertical Group Seven deține 

14,66% din toate acțiunile Holde Agri Invest, iar diferența de acțiuni este deținută de mai multe persoane fizice (62,76%) 

și persoane juridice (22,58%). Societatea Vertical Seven Group este deținută de către Iulian-Florentin Cîrciumaru – 50% 

și Andrei Dan Crețu – 50%.  

Mai multe informații despre Holde Agri Invest sunt disponibile în Memorandul întocmit în vederea admiterii la 

tranzacționare și publicat pe site-ul BVB, la acest LINK.  
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