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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                            04.01.2023  
Denumirea societății     CHROMOSOME DYNAMICS SA  
Sediu social        Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, București  
Telefon        0739.616.751  
E-mail         investitori@chromosome-dynamics.com  
Nr. Reg.Com.       J40/1800/2020  
Cod unic de înregistrare    RO42234198  
Capital social subscris și vărsat  122.491,8 LEI  
Număr de acțiuni                                    612.459  
Piața de tranzacționare    Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol CHRD  
 
 
Evenimente importante de raportat:  
 

SEMNARE PARTENERIAT DE ASOCIERE INTR-O COMPANIE NOUA 
Chromosome Dynamics informeaza investitiorii cu privire la demararea documentatiei in 
vederea asocierii cu o persoana fizica intr-o companie noua cu scopul infiintarii unei 
facilitati de productie fetilizanti lichizi si solizi pe raza Judetului Teleorman. 
Chromosome Dynamics va detine o participatie minoritara in noua companie. 
Persoana fizica asociata va asigura intregul capital de lucru necesar achizitionarii de 
utilaje, costurile operationale, de marketing, logistice si orice alte costuri care pot 

  
  



aparea in vederea bunei desfasurari a activitatii de productie si comercializare a 
fertilizantilor. 
Facilitatea de productie in cauza este scalata pentru a produce peste 2.000.000 L/an de 
fertilizant lichid, respectiv peste 10.000 de tone/an de ingrasaminte solide. 
Ca domeniu secundar de activitate, compania va comercializa seminte, pesticide si 
ingrasaminte si de asemenea va achizitiona din piata cereale si oleaginoase in vederea 
comercializarii acestora. 
Mentionam ca societatea Chromosome Dynamics va participa exclusiv cu know-how in 
noua companie. 
Termenul estimat pentru finalizarea fabricii de fertilizanti lichizi si ingrasaminte solide 
pentru sol este 30.06.2023. 
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