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RAPORT CURENT 09/2022 

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 11.03.2022 

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: Încheierea unui contract cu Markant AG 

Conducerea Agroserv Măriuța S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre încheierea de 

către Companie a unui acord, pe o perioadă nelimitată de timp, cu termeni și condiții negociate până în anul 2025, 

cu Markant AG, cel mai mare intermediar european de servicii între marile lanțuri de retail și producătorii de 

alimente și alte produse alimentare. Prin intermediul contractului, Compania va avea acces la 150 de rețele mari 

de retail, asigurând totodată securitatea operațională a comenzilor și plăților. 

Markant AG oferă servicii de intermediere plăți, servicii EDI, informații și analize de la raft, integrări B2B, 

garanție deplină a încasării facturilor emise. În 2021, compania a intermediat plăți de peste 53 de miliarde de euro 

între 150 de lanțuri importante de retail europene și peste 14.000 de companii de producție. 

Prin încheierea contractului, Compania continuă să se extindă pe piețele europene, vizând în special țările cu cele 

mai mari importuri de produse lactate finite, cum ar fi Germania, Austria, Belgia și Polonia. 

 

Șerban Nicușor 

Președinte al Consiliului de Administrație 
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