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Evenimente importante de raportat: Încheierea unui contract de achiziție a patru baze de
depozitare a cerealelor
Conducerea Grup Șerban Holding S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața
despre încheierea unui contract de achiziție a patru baze de depozitare a cerealelor (Sascut,
Răcăciuni, Parincea și Secuieni), situate în județul Bacău, cu o capacitate totală de depozitare de
48.530 tone, ceea ce reprezintă o creștere globală de aproximativ 40% din totalul capacității de
stocare. În urma achiziției, Compania poate stoca până la 167.000 de tone de cereale și semințe
oleaginoase în depozitele sale.
Suprafața totală a terenului pe care sunt construite bazele de depozitare este de aproximativ 12,5
ha, ceea ce permite dezvoltări ulterioare, și include o cale ferată industrială funcțională de 764
metri (baza Sascut) și un uscător de cereale cu o capacitate de 1.000 tone pe zi, Compania
ajungând astfel la o capacitate totala de uscare de 3.500 tone/zi.
Bazele de depozitare au fost achiziționate pentru un preț total de 17,7 milioane lei (fără TVA), fiind
complet funcționale. Compania estimează cheltuielile de capital pentru cele patru baze la
aproximativ 0,5 milioane de lei, până la sfârșitul anului.

Șerban Lucian Nicolae
Director General

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.
J04/1556/2018 | RO40006886
FILIPEȘTI, COMUNA BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, ROMÂNIA
ir@grup-serban.ro | +40 31 860 21 01
ww.grup-serban.ro

