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RAPORT CURENT 04/2022 

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 31.01.2022 

Denumirea societății Agroserv Măriuța S.A. 

Sediul social Ferma Zootehnică, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, 

Romania 

Telefon +40 31 860 21 01 

Email ir@milkfarm.eu  

Website www.laptariacucaimac.ro 
Nr. înreg. la ONRC J21/195/2008 

Cod unic de înregistrare RO 6363609 

Capital social subscris și vărsat 1.038.612 lei 

Număr de acțiuni 10.386.120 

Piața de tranzacționare Acțiuni: MTS AeRO Premium, simbol MILK 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol MILK25E 

 

Evenimente importante de raportat: Deschiderea unui nou depozit de frig 

Conducerea Agroserv Măriuța S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața în legătură cu 

deschiderea de către Companie a unui nou depozit de frig, situat într-o clădire dezvoltată cu fondurile obținute 

din obligațiunile emise la data de 04.11.2020 (simbol MILK25E), în valoare totală de 3 milioane EUR. 

Noua unitate de depozitare are o capacitate de 630 de paleți, fiind eficientă energetic și construită în conformitate 

cu standardele IFS 7.1. (siguranța alimentară și calitatea proceselor și produselor), pentru care Compania deține 

certificare. Noul depozit este compus din zona de depozitare la rece, zona de pregătire comenzi (picking) și 2 

rampe de livrare care pot deservi mai multe tipuri de camioane și van-uri de livrări. Depozitul are temperatura 

controlată, monitorizată permanent, prin mai multe tipuri de măsurători, astfel încât sa se asigure că parametrii 

corecți sunt mereu respectați. 

În urma deschiderii noii facilități, Compania a reziliat contractul pentru depozitul închiriat situat în București, 

începând cu data de 01.02.2022. 

Poza cu noul depozit de frig, deja pus în funcțiune, este anexată acestui Raport Curent. 

Șerban Nicușor 

Președinte al Consiliului de Administrație 
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