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RAPORT CURENT 07/2022 

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 08.02.2022 

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 unei noi unități de producție 

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

deschiderea noii unități de producție construită din fondurile obținute din emisiunea de obligațiuni  MILK25E. 

Noua unitate va deține liniile de producție de brânzeturi și unt. 

Linia de producere brânzeturi a fost deja pusă în funcțiune, și va putea produce brânzeturi (pastă moale, pastă 

tare, brânzeturi proaspete cremoase, brânzeturi cu mucegai nobil) și cașcavaluri (cașcaval din lapte pasteurizat și 

nepasteurizat, pastă moale și semi-moale, pastă semi-tare, caș maturat etc). Linia de producție a untului este parțial 

asamblată și testată și va fi funcțională în următoarele câteva săptămâni. 

Capacitatea totală a noii secții este de 16.500 litri/zi lapte proaspăt pentru brânză și 40.500 litri pe zi lapte proaspăt 

pentru unt, în total 57 de tone de lapte pe zi. La categoria brânzeturi, capacitatea produsului finit este de 2 tone/zi, 

iar la categoria unt, capacitatea este de 1,6 tone/zi. 

Piața locală a produselor lactate a fost estimată la 1,5 miliarde de euro în 2021, iar categoriile de brânzeturi 

(inclusiv toate tipurile de brânzeturi) și unt (inclusiv toate subcategoriile) reprezintă 45% din piața totală.  

Poza cu noua unitate de producție este anexată acestui Raport Curent. 

Șerban Nicușor 

Președinte al Consiliului de Administrație 
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