
    Dorim să fim alături de partenerii

noștri, de investitori și de toți cei

interesați de ultimele noutăți din cadrul

companiei DN AGRAR.  

    Datorită acestor considerente, am

planificat acum lansarea primului

newsletter, primul dintr-o serie a căror

apariție ne-o dorim să fie regulată, prin

care să aducem în prim plan noutățile din

cadrul companiei noastre.

DN AGRAR
N E W S L E T T E R

A P R I L I E  2 0 2 2

      Așadar, odată cu listarea DN AGRAR 

GROUP SA la Bursa de Valori București, 

sub simbolul bursier DN, am intrat în 

linie dreaptă cu o serie de proiecte noi, 

menite să aducă schimbări benefice 

companiei noastre.



AGRICULTURĂ

                                                                              Pe partea de AGRICULTURĂ, suntem în 
                                                                             plină campanie de primăvară cu lucrări
                                                                             specifice acestei perioade, respectiv:

     

    

Urmează să semănăm culturile de soia și să continuăm cu semănatul porumbului, lucrări
pe care ni le-am propus să le finalizăm până la data de 1 mai a.c. Avem în vedere ca, până
la data de 1 mai a.c., să derulăm o serie de lucrări de întreținere a culturilor de toamnă,
respectiv prima fertilizare a grâului și tratamente fitosanitare specifice.

     În luna mai, vom demara campania de recoltare siloz pentru triticale și lucernă. De
asemenea, sunt prevăzute lucrări specifice de întreținere a culturilor de toamnă și
primăvară, fiind vorba despre a doua fertilizare și tratamente fitosanitare la culturile de
toamnă (grâu), precum și a doua ierbicidare în pre-emergență și post-emergență la
culturile de primăvară.

ULTIMELE NOUTĂȚI
        În luna aprilie am încheiat cu succes, prima fază a implementării soluției SAP pentru
Grupul DN AGRAR, este vorba despre faza de analiză, aceasta fiind premergătoare etapei
de implementare propriu-zisă pentru fermele noastre. 

         De ce facem dorim implementarea acestei soluții pentru business-ul DN AGRAR? 
 Întrucât ”Digitalizarea Grupului DN Agrar reprezintă un pas semnificativ înainte către o
creștere accelerată în viitorul apropiat, deoarece ne va permite să integrăm mult mai
rapid în modelul actual de business al organizației noastre, eventuale alte companii
achiziționate”, a precizat Dl. Peter De Boer, Strategic Financial Manager al DN Agrar
Group S.A. ”Procese de business consolidate, operațiuni zilnice automatizate și
funcționalități avansate de raportare – toate acestea reprezintă elemente extrem de
importante care vor susține creșterea & dezvoltarea DN Agrar, precum și capacitatea
noastră de a oferi valoare acționarilor”, a completat Dl. De Boer.

Puteți urmări comunicatul de presă, integral, pe http://comunicate.mediafax.biz

Semănat orzoaică de bere – complet;
Semănat mazăre de primăvara – complet;
Semănat floarea soarelui – complet;
Semănat porumb, în proporție de 70% 

                                                                            

din suprafețele planificate.

http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=15863&fbclid=IwAR2ZopBFzLZ7yOk2tvYTNKwQEbqL2icJ2-dq5KIIW2pOYsvYHb1P0L7whrw


Contact presă:

Lacrima POPA | Manager Marketing&PR | DN AGRAR GROUP SA | 0760.430.371 |
marketing-pr@dn-agrar.eu

     Legat de FERME, 
s-a finalizat tranzacţia de 
preluare a părţilor sociale 
pentru ferma Apold, în urma 
avizului favorabil primit, la 
finele lunii decembrie 2021, 
din partea autorităţii 
Consiliului Concurenţei din România. Pentru achiziția fermei Apold, suma de 33,2
milioane de lei a fost utilizată din împrumutul contractat de la ING BANK AMSTERDAM
N.V. Iar la începutul lunii aprilie a.c., această tranzacţie a fost înregistrată la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului, în prezent DN AGRAR deţinând, integral, capitalul
social al fermei.

       Întrucât dorim să fim cât mai aproape de partenerii și acționarii noștri, ne-am extins
prezența pe Social Media și am lansat, la începutul lunii aprilie, propriul nostru canal de
YouTube. Acum puteți citi ultimele noutăți despre DN AGRAR prin intermediul newsletter-
ului, și puteți viziona videoclipuri despre activitățile curente ale companiei.

       Ne propunem lansarea unei serii de interviuri cu angajații noștri, din diferite arii de
activitate, unde veți avea ocazia să cunoașteți o parte dintre aceștia și să aflați mai multe
despre cultura companiei DN AGRAR, precum și despre responsabilitățile rolului pe care
angajații îl au în cadrul conmpaniei, din perspectiva echipei de management a DN AGRAR.
Interviurile vor fi mai degrabă discuții prietenești, dorim să îi cunoșteți pe angajați așa
cum sunt și să aflăm cît de bine s-au integrat în echipa DN AGRAR, precum și amănunte
despre dezvoltarea lor personală și profesională.

       Canalul YouTube este în proces de dezvoltare. Echipa DN AGRAR lucrează activ
pentru creșterea numărului de materiale video, dar puteți viziona deja, primul videoclip,
chiar aici: https://www.youtube.com/channel/UCkommxufJSWT3WehPEecu3w

       Vă invităm, așadar, să urmăriți materialele video pe care le pregătim pentru d-
voastră și nu uitați să vă abonați atât pentru newsletter, cât și la canalul nostru YouTube,
pentru a primi regulat actualizări!

       Dacă sunteți interesați de un subiect anume sau vreți, pur și simplu, să ne
transmiteți feedback-ul d-voastră, ne puteți contacta, utilizând datele de contact de mai
jos.

noastră de a oferi valoare acționarilor”, a completat Dl. De Boer.
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