
MEMORANDUM 

 

 
Întocmit în vederea admiterii la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de 

Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti 

 

 

 
 

Obligațiunilor emise de 

Ansett Logistics S.A. 

Cupon: 8% /an 

Maturitate: 5 ani 

Valoarea emisiunii de obligațiuni: 500.000 EUR 

08 septembrie 2021 

 

 

 

Emitent: Consultant autorizat: 

ANSETT LOGISTICS S.A. SSIF BRK Financial Group S.A. 

 
Potențialii investitori în societățile admise la tranzacționare în cadrul Sistemului Multilateral de 

Tranzacționare al BVB trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul că sistemul 

multilateral de tranzacționare este o piață pentru care există tendința să se atașeze un risc 

investițional mai ridicat decât pentru societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată. 
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NOTA CATRE INVESTITORI 
 

Informațiile conținute în acest Memorandum au fost furnizate de către Emitent. Emitentul 

declară că a depus toate diligențele necesare pentru a se asigura că toate informațiile conținute de 

prezentul Memorandum să fie reale, exacte și să nu inducă în eroare în ceea ce privește aspectele 

semnificative. Memorandumul respectiv anexele acestuia și situațiile financiare au fost întocmite 

în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

După verificarea acestui Memorandum, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul 

său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în memorandum. 

Consultantul Autorizat (CA) a întreprins toate demersurile necesare în cadrul procedurilor 

de due diligence pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la 

dispoziție de emitent, informațiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea și nu 

conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul memorandumului. 

CA nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele și evoluția viitoare a 

Emitentului. Nimic din conținutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o 

recomandare de a investi sau o opinie a CA asupra situației Emitentului și nicio consiliere 

juridică sau fiscală. Fiecare potențial investitor trebuie să facă o evaluare independentă prin 

propriile mijloace, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Memorandum.  

Emitentul și CA recomandă potențialilor investitori consultarea propriilor consilieri în ceea ce  

privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare. 

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către CA să ofere alte informații 

sau să facă alte declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum. Difuzarea unor 

astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie 

considerate ca fiind făcute fără autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu își asumă 

nici o răspundere în acest sens. Informațiile care se regăsesc pe pagina de internet a Emitentului,  

pe orice pagină de internet la care se face referire în acest Memorandum sau pe orice pagină de 

internet la care se face trimitere directă sau indirectă de pe pagina de internet a Emitentului nu sunt 

încorporate prin referință la acestea în prezentul Memorandum și orice decizie de a subscrie sau 

de a cumpăra Obligațiunile nu ar trebui să se bazeze pe aceste informații. 
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1. Persoane responsabile 

 
Nume emitent Ansett Logistics S.A. 

Domeniul de activitate Transporturi de marfă pe calea ferată 

Cod CAEN 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată 

Cod Unic de Înregistrare 17365796 

Număr de înregistrare la Registrul 
Comerțului 

J40/5086/2005 

Adresa Emitentului Bucuresti , strada Vașcău, nr. 3, camera 2, 
sectorul 2, cod postal: 022993 

Țara în care este înregistrat emitentul România 

Telefon 031 102 44 16; 
0751.066.814 

E-mail office@ansett-logistics.ro; oana.vasile@ansett- 

logistics.ro; 

Adresa website www.ansett-logistics.ro 

Numele persoanelor de legătură cu 
BVB 

Nicolae Valeriu Alexandru-Director General 
Oana Maria Vasile - Director Economic 

Simbolul de tranzactionare ANS26E 

Codul ISIN RO065JA6HSQ9 

COD CFI DBFSGR 

COD LEI 787200TFODMDQBONWJ22 

COD FISN ANSETT/8 BD 20260429 SECD 

 
Informațiile folosite în acest Memorandum de prezentare („Memorandumul”), referitoare 

la emitent și activitatea acestuia, au fost furnizate de către Ansett Logistics S.A., societate cu sediul 

în municipiul București, sector 2, str. Vașcău nr. 3, tel. 0751.066.809/0751.066.814, („Emitentul”) 

persoanele responsabile din partea emitentului fiind domnul Nicolae Valeriu Alexandru (Director 

General) și doamna Oana Maria Vasile (Director Economic). 

Verificând conținutul acestui document, persoanele responsabile din partea emitentului, 

menționate mai sus, ca reprezentante ale Ansett Logistics S.A., declară că, după luarea tuturor 

măsurilor responsabile în acest sens, informațiile cuprinse în acest document sunt, după 

cunoștințele lor, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze 

semnificativ conținutul documentului. Persoanele responsabile din partea Emitentului declară, 

de asemenea, că Memorandumul prezintă o descriere riguroasă a factorilor de risc legați de 

participarea la tranzacționare a instrumentelor oferite. 

Emitentul este așadar responsabil pentru toate informațiile cuprinse în Memorandumul de 

informare. 

S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. („IV” CA) nu își asumă nicio răspundere pentru 

conținutul acestui Memorandum sau pentru alte declarații făcute sau pretins a fi făcute prin acesta 

sau în numele acestora în legătură cu Emitentul, cu obligațiunile sau cu de prezentul Memorandum. 

CA, în mod corespunzător, declină, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, orice 

răspundere, indiferent dacă este delictuală sau contractuală sau de orice altă natură (cu excepția 

mailto:office@ansett-logistics.ro
mailto:oana.vasile@ansett-logistics.ro
mailto:oana.vasile@ansett-logistics.ro
http://www.ansett-logistics.ro/
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celor menționate mai sus) pe care ar putea-o avea în legătură cu acest Memorandum sau cu o astfel 

de declarație. 

Totuși, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în calitate de CA, a întreprins toate demersurile 

necesare în cadrul procedurilor de due diligence pentru a se asigura că, în conformitate cu 

documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Memorandum 

sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul 

Memorandumului. 

 

2. Scurt istoric al Emitentului 

 
Societatea Ansett Logistics S.A. având Cod Unic de Înregistrare 17365796 a fost înregistrată 

inițial ca S.R.L. la data de 17.03.2005 în municipiul București și este o societate care furnizează 

servicii de transport feroviar de mărfuri. 

Societatea își desfășoară activitatea în biroul din București și are un număr de 21 de angajați 

și 2 persoane cu contract de mandat. Informații legate de efectivul de personal vor fi prezentate la 

capitolul 6 din prezentul Memorandum. 

Ansett Logistics S.A. a fost înregistrată în data de 09.02.2021 la Oficiul Registrului 

Comerțului București ca societate pe acțiuni și funcționează ca o entitate juridică constituită 

conform legilor din România. 

 

3. Descrierea activității: 

Societatea Ansett Logistics a fost fondată de dl. Nicolae Valeriu Alexandru în anul 2005 cu 

obiectivul de a oferi servicii la un înalt standard de profesionalism în domeniul transportului 

feroviar de mărfuri și produse. 

Experiența în domeniul economic a domnului Alexandru precum și experiența profesională 

acumulată timp de 4 ani în cadrul unor firme de profil, cum ar fi Antares Logistics și ClassFer SRL 

Râmnicu Vâlcea, au asigurat premisele succesului în acest domeniu specializat de activitate. 

Urmărind în permanență extinderea și atragerea de clienți și din vestul Europei, cu cerințe 

specifice de prezență în piața, Ansett Logistics S.R.L. a înființat ca unic acționar o companie în 

Austria. Această mișcare strategică importantă s-a concretizat în anul 2013 prin înființarea Ansett 

Rail GmbH, cu sediul la Viena. 

Odata cu aparitia acestei divizii a început și transportul de cereale (componenta din afacere cea 

mai profitabila din punct de vedere al marjei), inițial cu o flotă în administrare de 35 de vagoane, 

ajungând în funcție de cererile clienților, la administrarea a 400 de vagoane. Transporturile se 

efectuează pe teritoriul întregului spațiu european. 

În cadrul Companiei din Austria activeaza 2 angajați poligloți care administrează relațiile 

clienților internaționali. 

 

4. Informații referitoare la structura acționariatului 

Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat de către acționari la data de 

30.06.2021 este în valoare de 90.000 RON. Acesta este împărțit în 9.000 de acțiuni nominative cu 

o valoare nominală de 10 lei fiecare. 
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Acționari 
Număr acțiuni 

deținute 

Parte din capitalul 

social deținută 

ALEXANDRU Nicolae 
Valeriu 

8.999 99,99 % 

VASILE Oana Maria 1 0,01 % 

 

5. Conducerea societății 

Echipa managerială a societății Ansett Logistics este compusă din 5 persoane, astfel: 

 Nicolae Valeriu Alexandru – Director General în cadrul societății, are o 

experiență profesională de 24 de ani, din care 13 ani sunt în cadrul societății Ansett 

Logistics S.A.; 

Domnul Nicolae Valeriu Alexandru are contract de mandat valabil pe o perioada de 

4 ani, respectiv perioada 02.02.2021-02.02.2025. 

 Oana Maria Vasile –Director Economic 

Experiență profesională de 19 ani în poziții de economist și contabil, din care 12 ani în 

cadrul Ansett Logistics; 

 Mihnea Constantinescu –Director Executiv 

Experiență profesională de peste 20 de ani în companii cu profil logistic și de transport, 

dintre care 5 ani în echipa Ansett Logistics 

 Constantin Apostolescu – Șef Serviciu Exploatare Vagoane/ Manager 

Transport 

Experiență profesională de peste 30 de ani în companii cu profil logistic și de transport, 

dintre care 12 ani în echipa Ansett Logistics. 

Consiliul de administratie al Ansett Logistics S.A. este format din trei membrii, fiecare 

membru fiind ales pentru un mandat de 4 ani pentru perioada 02.02.2021-02.02.2025. 

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: 

Presedinte Consiliului de adminsitratie: Alexandru Nicolae-Valeriu iar cei doi 

membrii ai Consiliului de Administratie sunt Alexandru Georgiana Mariana si Mitrea 

Gabriela; 

 

6. Detalii cu privire la angajați 

În cadrul societății își desfășoară activitatea un număr de 23 de persoane, din care 21 de angajați 

și 2 persoane cu contract de mandat. La data de 30.06.2021 distribuția celor 23 de persoane 

implicate în activitate (21 angajati și 2 persoane cu contract de mandat) este următoarea : 
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Categorie personal Nr. angajați 

Productiv 12 

Administrativ 3 

Management 6 

Contract mandat 2 

Total 23 

Sursa: Evidente Emitent 
 
 

7. Cota de piață și principalii competitori 

 
Piața transportatorilor pe calea ferată / Competitori și cota de piață 

 
Pentru piata transportatorilor pe calea ferata din Romania nu există date certe de actualitate cu 

privire la dimensiunea pieței transportatorilor și cotele de piață. 

Printre principalii competitori de pe piața internă de transport feroviar se numără: CFR Marfă,  

Grup Feroviar Roman, DB Schenker, MMV Rail Romania. 

 

8. Detalierea structurii cifrei de afaceri 

În perioada 2017-2020, Ansett Logistics S.A. a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 

64%, plecând de la o valoare de 25.096.154 lei în anul 2017 și ajungând la 41.101.350 lei la 31 

decembrie 2020. 

 
Evoluția cifrei de afaceri este prezentată în tabelul de mai jos. 

 
 

Anul 2017 2018 2019 2020 
Iunie 
2020 

Iunie 
2021 

Cifra 

Afaceri 

(lei) 

 

25.096.154 

 

27.972.855 

 

44.340.608 

 

41.101.350 

 

17.739.747 

 

19.892.996 

Sursa: Situații financiare Ansett Logistics S.A. 

Cifra de afaceri la nivelul anului 2020 a fost realizată în procent de 75.83% din veniturile 

obținute prin relația comercială de transport feroviar (din care cel mai important contract este 

încheiat pe o perioada de 5 ani) cu CRH Ciment România S.A., unul din cei mai importanți 

producători de ciment din România. 

Cifra de afaceri la luna iunie 2021 comparativ cu iunie 2020 are o creștere de 12%. 

Trebuie mentionat faptul ca exista o sezonalitatea a companiei în prima parte a anului, prin 

urmare, deși în creștere față de 2020, situațiile financiare la iunie 2021 nu sunt neaparat relevante 

deoarece: 
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 campania de recoltare cereale începe din a doua jumatate a anului; Totuși, în semestrul întâi 

al anului 2021, transportul de cereale a produs venituri cu 56% mai mari decât în aceeși 

perioadă a anului trecut; 

 fabricile Hoghiz și Medgidia care aparțin CRH Ciment România S.A., companie cu care 

Ansett Logistics are o colaborare îndelungată, au avut cuptoarele de clinker oprite pentru 

revizie și curățare (operațiune care se realizează o dată la 5 ani) acest fapt a diminuat 

activitatea Ansett Logistics S.A. în prima jumatate a lui 2021; 

 domeniul construcțiilor are sezonalitate, iar transportul de ciment este dependent de această 

sezonalitate și are un vârf din punct de vedere al volumelor transportate începând cu luna 

mai, iunie a fiecărui an. 

 

Tip de activitate 

generatoare de venituri 

An calendaristic 

2017 (lei) 2018 (lei) 2019 (lei) 2020 (lei) 

 

Transport cereale 
 

12,419,327.86 
 

18,049,215.00 
 

16,719,069.00 
 

4,815,823.70 

Transport ciment/ 
clinker/cenușă/zgură 

 

16,065,986.23 
 

14,036,150.00 
 

34,345,838.99 
 

42,190,776.96 

 

Transport fertilizatori 
 

- 
 

- 
 

104,065.50 
 

1,002,494.47 

 

Alte tipuri de activități 

 

240,558.00 

 

95,964.20 

 

147,789.93 

 

509,122.37 

 

Casare auto 
 

- 
 

- 
 

330.40 
 

- 

 

Imobilizare vagoane 

 

175,723.45 

 

95,964.20 

 

76,068.54 

 

23,964.06 

 

Închirieri vagoane 

 

- 

 

- 

 

- 

 

336,069.31 

 

Vânzare de active 

 

64,834.55 

 

- 

 

71,390.99 

 

4,900.00 

Venituri de la clienți 
incerti 

 

- 
 

- 
 

- 
 

144,189.00 

 

Total (lei/inclusiv TVA) 
 

28,725,872.09 
 

32,181,329.20 
 

51,316,763.42 
 

48,518,217.50 
Sursa: Situație operațiuni Ansett Logistics S.A. 

 

 

9. Clienți principali și contracte semnificative 

Cel mai mare contract comercial pe care Ansett Logistics S.A. îl deține în prezent, este cu 

CRH Ciment România S.A.. Structura de clienți este neomogenă, astfel restul de clienți cu care 

societatea are contracte comerciale reprezintă sub 5% din totalul contractelor încheiate pentru anul 

2021. 

În luna octombrie 2020, societatea Ansett Logistics a încheiat cu CRH Ciment România 

S.A. un contract pe o durată de 5 ani pentru transportul pe calea ferată a unei cantități cuprinse 

între 220.000 (doua sute douazeci de mii) și 300.000 (trei sute de mii) tone de bunuri / materiale 

solide (ex. clinker, cărbune, gips, cocs, zgură, agregate minerale etc.) cu CRH Ciment România 

S.A.. În cadrul aceluiași contract se specifică faptul că Ansett Logistics S.A. va pune la dispoziția 

CRH Ciment România S.A. un număr de 125 de vagoane de marfă tip Fals-Z pentru a transporta 

mărfuri conform contractului. 
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a 1 

În semestrul întâi al anului 2021, Ansett Logistics a investit în forța de vânzări, aceasta 

reușind să aducă în portololiul societatii clienți noi, conform tabelului de mai jos, cu cifre de afaceri 

estimate pe urmatoarele 12 luni, după cum urmează : 

 
Nr. Crt Client nou Status contract (semnat/ in negociere) Data semnare Valabilitate Tip serviciu prestat CA estimata 12 luni (RON) 

1 Bprail semnat 10-May-21 3 ani rezervare vagoane 1,026,563 

2 Bprail semnat 03-Aug-21 3 ani rezervare vagoane 963,600 

3 Bprail in negociere   transport LPG 1,145,700 

4 Bprail in negociere   transport propilena 1,504,200 

3 Comcereal PH semnat 18-Jan-21 1 an transport cereale 1,073,171 

4 Viterra semnat 15-Jul-21 1 an transport cereale 2,397,561 

5 Holcim spre semnare dep. Juridic   transport materiale constructii 2,880,000 

Total      10,990,794 

 

 

 

 

10. Principalii indicatori operaționali 

 
Ansett Logistics S.A. a realizat în decursul anului 2021 (ianuarie-iunie), cu o flotă de 175 

vagoane proprii, 49 inchiriate si 300 vagoane retea CFR Marfa, următoarele tonaje de transporturi 

de materii prime și materiale: 

 

Tip marfa transportata 

Clinker 

Tone pana la 30.06.202 

193,153 

 Cereale  46,345 

Ciment Vrac 23,763 

Cenusa 20,465 

Cocs Petrol 10,799 

Piatra Calcar 5,424 

Total Tone Transportate 299,950 
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Ansett Logistics a achiziționat în 2019 și 2020, prin credit bancar, un număr de 50 de vagoane 

de cereale, de tip UAGPS cu care, din luna septembrie 2020 până la sfârșitul lunii iunie 2021 a 

transportat o cantitate de 23.018,66 tone cereale (42% din cantitatea totala de cereale transportate, 

respectiv 55.055 tone cereale), așa cum este detaliat în tabelul de mai jos: 

 
 

 
Nr. 

 

Luna 

 

Relație de transport 

 

Marfă 

 
Nr. 

Trenuri 

Tonaj 

transportat 

(tone) 

1 
Septembrie 
2020 

Skalice > Twistringen / 
Stepanov > Bremen 

grâu 2 
 

3.490,00 

2 Octombrie 2020 Stepanov > Rostock grâu 2 3.480,00 

3 Noiembrie 2020 Stepanov > Twsitringen grâu 1 1.740,00 

4 Decembrie 2020 - - 0 0 

5 Ianuarie 2021 
Sternberk > Hamburg / 

Bruntal > Brake 

grâu + 

porumb 
2 

 

3.485,00 

6 Februarie 2021 
Levice > Hamburg/ 
Sternberg > Loningen 

grâu + orz 2 
 

3.583,25 

7 Martie 2021 Skalice > Rheine grâu 1 1.740,00 

8 Aprilie 2021 Bruntal > Rostock Orz + grau 3 5.500,41 

9 Mai 2021 - - - - 

10 Iunie 2021 - - - - 
TOTAL 

CEREALE 
   13 23.018,66 

Sursa: Situații Ansett Logistics S.A. 
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Defalcare Cifrei de Afaceri la iunie 2021 pe tip de transport realizat si principalii clienti 

Client Cifra Afaceri 
(RON) 

Procent din 
CA 

Tip Contract 

CRH Romania 15,085,077 76% transport materiale constructii 

CRH Romania 595,850 3% INCHIRIERE VAGOANE 

ANSETT RAIL 77,854 0% transport cereale 

VP Cereale 224,493 1% transport cereale 

MJM 1,932,424 10% transport cereale 

Bprail 206,616 1% transport propilena/LPG/ rezervare 
vagoane 

Rolling Stock 1,683 0% reparatii vagoane Uagps Rolling Stock 

OLTINA 1,018,397 5% transport cereale 

Rofersped client 246,984 1% transport locomotive 

COMCEREAL 
PH 

275,410 1% transport cereale 

Express 
Forwarding 

126,004 1% rezervare vagoane Uagps Ansett 

Express 

Forwarding 

102,205 1% ALTE PRESTATII 

TOTAL 19,892,996 100%  
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11. Scurtă descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile și gradul de 

îndatorare al societății 
 

 
RON 2018 2019 2020 Iunie 2020 Iunie 2021 

Imobilizări necorporale 1,078 - -   

Imobilizări corporale 1,902,132 4,514,584 17,330,183 5,549,959 20,338,912 

Imobilizări financiare 200,424 200,424 135,302 135,302 135,302 

Active imobilizate total 2,103,634 4,715,008 17,465,485 5,685,261 20,474,214 

Stocuri 2,204 195,270 - 11,178 - 

Creanțe 6,280,127 12,131,105 6,356,490 8,031,347 2,073,460 

Casa și conturi la bănci 1,597,604 45,184 27,961 20,967 198,030 

Active circulante total 7,879,935 12,371,559 6,384,451 8,063,492 2,271,490 

Cheltuieli în avans 130,368 739,064 879,684 609,616 1,013,061 

Total active 10,113,937 17,825,631 24,729,620 14,358,369 23,758,765 

Datorii curente 6,728,071 12,181,919 16,780,545 9,336,138 10,190,658 

Datorii pe termen lung 37,407 2,153,519 4,235,693 1,821,907 10,751,167 

Datorii totale 6,765,478 14,335,438 21,016,238 11,158,045 20,941,825 

Capitaluri proprii 3,348,459 3,490,193 3,713,382 3,200,324 2,816,940 

Capitaluri total 3,348,459 3,490,193 3,713,382 3,200,324 2,816,940 

Sursa: Situații financiare Ansett Logistics S.A. 

 
În ceea ce privește valoarea activelor totale ale societății, aceasta s-a ridicat la 24.729.620 

lei la finalul anului 2020, cea mai mare parte a acesteia fiind reprezentată de activele imobilizate 

în valoare de 17.465.485 lei. 

Comparativ cu anul 2019, activele totale au crescut în anul 2020 cu aproximativ 39%. 

În ceea ce privește datoriile totale ale societății acestea au ajuns la valoarea de 21.016.238 

lei la finalul anului 2020, înregistrând o creștere cu aproximativ 47% comparativ cu valoarea de 

14.335.438 lei de la finalul anului 2019. 

Gradul de îndatorare al societății pentru sfârșitul anului 2020 a fost de 84,98%, în creștere 

față de finalul anului 2019 când gradul de îndatorare al societății atingea un nivel de 80,42%. 

Planul de achiziții susținut, început în a doua jumătate a anului 2019, continuat în 2020 cu 

achiziționarea de vagoane de cereale (50), ulterior emiterea de obligațiuni și obtinerea unui credit 

prin IMM Invest pentru achiziționare 125 vagoane transport ciment pentru relația cu CRH sunt 

ceea ce a condus la creșterea gradului de îndatorare de la iunie 2021 comparativ cu iunie 2020. 

 
An 2018 2019 2020 Iunie 

2020 
Iunie 
2021 

2021 
estimat 

2022 
estimat 

2023 
estimat 

2024 
estimat 

2025 
estimat 

Grad 
indatorare 
(Datorii 
Totale 
/Total 
active) 

 

 
67% 

 

 
80 % 

 

 
85% 

 

 
78% 

 

 
88% 

 

 
85% 

 

 
79% 

 

 
68% 

 

 
60% 

 

 
55% 

                                                                                                                                     Sursa: Estimari bugetare Ansett Logistics S.A. 
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Structura datoriilor totale la data de 30.06.2021 

RON 

Datorii Totale (lei) 20,941,825 

Datorii pe termen scurt (total) din care: 10,190,658 

Furnizori 7,798,235 

Credite pe Termen scurt 1,884,230 

Datorii curente la stat 472,553 

Alte Datorii curente 35,640 

Datorii pe termen lung (total) din care: 10,751,167 

Leasinguri 197,696 

Credite bancare pe Termen Lung 8,017,545 

Dividende de plata 2,577 

 

12. Creditele și împrumuturile societății 

La data de  30.06.2021, societatea Ansett Logistics S.A. are contractate următoarele 

împrumuturi, neînregistrând întârzieri la plata lor: 

 
Nr. Crt Creditor Tip credit Suma 

inițială 

Valuta Expunere la 

30.06.2021 

Valuta Tip rata (lunară/ 

trimestrială / la 

scadență) 
1 BANCA 

TRANSILVANIA 
CREDIT 
INVESTITII 

540,000 EURO 484,412 EURO LUNAR (12.07.2026) 

2 BANCA 
TRANSILVANIA 

CREDIT 
INVESTITII 

504,750 EURO 342,100 EURO LUNAR (12.09.2024) 

3 BANCA 
TRANSILVANIA 

LINIE CREDIT 
1,500,000 RON 1,384,230 RON 

LA SCADENTA 
(28.07.2021) 

4 BANCA 
TRANSILVANIA 

LINIE CREDIT 
IMMINVEST 

500,000 RON 500,000 RON 
LA SCADENTA 

(16.11.2023) 

5 PORSCHE 
LEASING 

LEASING 
63,267 EURO 28,736 EURO LUNAR (01.03.2023) 

6 UNICREDIT 
LEASING 

LEASING 
9,076 EURO 2,447 EURO LUNAR (30.06.2022) 

7 RCI LEASING LEASING 6,324 EURO 2,865 EURO LUNAR (01.08.2023) 

8 IDEA LEASING LEASING 8,477 EURO 6,088 EURO LUNAR (20.07.2025) 

9 INTESA 
SANPAOLO 

CREDIT 
INVESTITII 

4,012,441 RON 3,945,567 RON LUNAR (13.05.2026) 

10 INVESTITORI EMISIUNE 
OBLIGATIUNI 

500,000 EURO 500,000 EURO 
LA SCADENTA 

(29.04.2026) 

Total RON 

(TS+TL) 
  

6,012,441 RON 5,829,797 RON 
 

Total EUR 
(TL) 

  
1,631,894 EURO 1,366,649 EURO 

 

Total EUR 

la data de 

30.06.2021 

   

2,852,273 

 

EURO 

 

2,549,956 

 

EURO 
 

Sursa: Situații Ansett Logistics S.A. 
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Gradul acoperire a dobanzilor din EBITDA: 
 

Acoperirea 
dobanzilor din 
EBITDA 

Estimare 
2021 

Estimare 
2022 

Estimare 
2023 

Estimare 
2024 

Estimare 
2025 

Estimare 
2026 

EBITDA 2,770,850 5,367,750 6,215,750 6,668,750 6,991,250 7,270,900 

Valoare dobanda 
anuala 

 
564,502 

 
530,515 

 
493,075 

 
432,700 

 
410,744 

 
383,873 

Acoperire 
dobanda din 
EBITDA 

 
 

5 

 
 

10 

 
 

13 

 
 

15 

 
 

17 

 
 

19 

                                                                                                                                            Sursa: Estimari bugetare Ansett Logistics S.A 
 

13. Declarație referitoare la politica și practica privind prognozele 

 
Emitentul va furniza informații privind posibilitatea de realizare a prognozelor financiare 

în fiecare raport periodic. 

Emitentul va publica un raport curent cu ajustări la prognozele financiare pentru fiecare an 

pentru care s-au făcut prognoze dacă cel puțin unul din elementele prognozate diferă cu cel puțin 

20% față de elementul inclus în prognoză. 

 

14. Declarație referitoare la politica și practica privind dividendele 

Emitentul nu are o politică sau o formă agreată privind dividendele, însă intenția 

acționarilor este de a distribui un procent de aproximativ 50% din profitul net sub formă de 

dividend în următorii ani. Cu toate acestea, acționarii vor ține cont de termenele și angajamentele 

de rambursare ale obligațiilor contractuale cu finațatorii (bănci și deținătorii de obligațiuni), astfel 

încât termenele asumate să fie respectate. 

 

15. Planul de dezvoltare al afacerii 

În prezent, Ansett operează cu o flotă de vagoane care se prezintă structural astfel, la data de 

30.06.2021: 
 

Tip vagon Destinație transport Nr. Total 
vagoane 

Proprietate 
Ansett Logistics 

Închiriate 

UAGPS Cereale 87 50 18 

UACS Ciment 31 - 31 

FALS-Z Clincker și alte materiale 

asemănătoare 
190 125 65 

Grand total  308 175 114 
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În mod uzual, un tren este format din 35 de vagoane și poate transporta o cantitate de aprox. 

2.000 de tone, având o lungime de 600 de metri. Transportul feroviar oferă un avantaj competitiv 

în piața circulației mărfurilor față de celelalte tipuri de transport marfă datorită operării unor 

volume mari pe distanțe mari și accesabilitate largă în funcție de dezvoltarea zonală a rețelei de 

căi ferate (comparativ cu transportul naval sau cel aerian) 

În extra-sezon (februarie-iunie) Ansett Logistics trebuie sa fie pregătită cu o rezerva de 2 

trenuri (min 65 vagoane). 

Anul 2019 și prima parte a anului 2020 au reprezentat perioada de concentrare spre 

achiziția de vagoane de cereale, vizând în perspectivă reducerea costurilor cu închirierea acestora 

atât pentru Ansett cât și pentru partenerii lor de afaceri. Această mișcare strategică oferă un avantaj 

concurențial în atragerea și menținerea clienților, concretizându-se în prețuri mai bune per tona 

transportată. 

Începând din a doua parte a anului 2020 și continuând în 2021, strategia în 2 etape a fost 

orientată către cumpărarea de vagoane de tip FALS-Z pentru transportul de materii prime în 

producerea cimentului. 

În prezent, acest tip de transport se realizează cu vagoane și manevră închiriate de la 

operatorul CFR Marfă. Se are în vedere deținerea în proprietate a vagoanelor, iar manevra poate fi 

operată de mai mulți competitori de pe piață: CFR Marfă, GFR, DB Schenker, MMV Rail 

România, etc. 

Traficul general pentru clinker pentru un an este în jur de 450.000 tone, din care se 

estimează că se poate realiza cu parcul propriu de vagoane cca 65%. Pentru diferența de tonaj se 

va pastră pentru moment aceeași modalitate de închiriere/ manevră. 

Prima etapă în realizarea acestui plan de afaceri a fost realizată prin identificarea unui 

număr de 125 vagoane de tip FALS - Z, deținute de societatea NH Trans - Cehia și negocierea 

achiziției acestora la prețul de 14.000 euro/ vagon. 

A doua etapă, planificată pentru perioada 2021-2023, are în vedere identificarea și 

cumpărarea de vagoane transport materii prime pentru industria cimentului. 

Scopul îl constituie reducerea dependenței de vagoanele CFR Marfă, în prezent singurul 

operator care are în parcul propriu o cantitate suficient de mare pentru traficul generat de acest tip 

de transport. 

Totodată, această mișcare strategică va oferi companiei Ansett beneficiul de a putea re- 

negocia tarifele de manevră la o valoare în beneficiul Ansett și implicit al clientului lor, CRH  

Ciment România SA. 

Relația veche de 14 ani și preocuparea continuă a managementului Ansett pentru reducerea 

costurilor de transport a fost apreciată de partenerul CRH România și concretizată prin 

încredințarea altor contracte din traficul de ciment, zgură și cenușă (noi relații de transport și noi 

materii prime de transportat). Estimările privind aportul acestor noi contracte la creșterea cifrei de 

afaceri se situează la aproximativ 30%. 

Prețurile negociate în cadrul contractului cu principalul partener CRH Ciment România SA 

includ: 

 parte fixă prin care se acoperă costurile generate de închirierea vagoanelor și 

întreținerea/mentenanța acestora. Costuri care sunt transferate în totalitate pe principiul 1:1; 
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 parte variabilă, reprezentată de profitul Ansett per tona transportată (stabilit ca sumă fixă 

prin contract) și cantitatea efectiv transportată funcție de comenzile primite în cadrul 

contractului. 

 

16. Factori de risc 

 
Riscul de preț: 

Riscul de preț este dat de riscul ca prețul pentru transportul mărfurilor și materiilor prime 

transportate de societate să fluctueze atât de mult încât să facă neprofitabile contractele existente. 

Riscul de preț are două componente: riscul fluctuației prețului aferent elementelor de cost fix,  

respectiv riscul fluctuației de preț aferent costurilor variabile ale societății. 

Ambele elemente sunt mitigate în cazul celei mai importante relații de afaceri cu CRH 

Ciment România de clauzele contractuale prin care Ansett refacturează partea fixă a costurilor pe 

principiul 1:1, iar partea variabilă este corelată cu cantitatea transportată, în fapt profitul brut fiind 

fixat la 3.08 RON per tona transportată în decursul unei luni calendaristice. 

 

Riscul privind declararea scadentei anticipate: 

Emisiunea de obligațiuni a Ansett Logistics S.A poate fi declarată scadentă anticipat în cazul ratarii 

plății integrale sau parțiale a cupoanelor, așa cum sunt ele eșalonate la Capitolul 17 al 

Memorandumului, începând cu a șasea zi lucrătoare de după Data Plății aferentă cuponului. 

Riscul de curs valutar: 

În mod direct legat de riscul de preț este și riscul legat de cursul valutar respectiv de 

fluctuația acestuia. Majoritatea furnizorilor societății sunt din România. O parte din creditele 

obținute de la bănci, inclusiv emisiunea de obligațiuni este denominată în euro, astfel o creștere a 

cotației euro în raport cu leul ar presupune o creștere semnificativă a costurilor de finanțare pentru 

Emitent și implicit o reducere a profitabilității acestuia. 

Factori mitiganți: societatea realizează și încasări în EUR în cuatum de 6% din cifra de afaceri 

aferentă anului 2020. Prin comparație, cursul oficial publicat de B.N.R. a avut variații de sub 2% 

în ultimii 3 ani (curs oficial sfârșit an vs. an anterior). 

 
Riscul de lichiditate: 

Riscul de lichiditate este ridicat mai ales în perioadele extra sezon când transporturile de 

mărfuri precum cereale și produse finite sau materiile prime pentru sectorul construcțiilor este 

scăzut. O contracție a sectorului agricol și o recoltă slabă sau o contracție a sectorului construcțiilor 

ar afecta în mod negativ lichiditatea Ansett Logistics S.A 

Factori mitiganți: Transportul de materiale pentru sectorul construcțiilor, reprezentând 87% din 

cifra de afaceri la 2020 se derulează pe parcursul întregului an, fabricile CRH Ciment România 

necesitând alimentare fluctuantă dar continuă în procesul de producție cu diverse componente. 

Baza contractuală încheiată cu partenerul strategic CRH Ciment România mentionând volume 

minime anuale de transportat de ordinul sutelor de mii de tone (min. 220.000 tone). 

 
Riscul de concentrare al clienților: 

Întrucât cel mai mare client al Ansett Logistics S.A. este CRH Ciment România și 

reprezintă mai mult de 75% din cifra de afaceri a societății, există riscul privind dependența 
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comercială față de acest client. În situația în care CRH Ciment România ar renunța anticipat la 

contractul comercial valabil până în octombrie 2025, acest fapt ar afecta în mod semnificativ 

capacitatea societății de a onora plățile scadente către deținătorii de obligațiuni. 

Factor mitigant: CRH Ciment România este parte din contractul nr 11210/19.10.2020, 

pentru care s-a realizat achiziția celor 125 de vagoane, fiind direct interesat de perfecta lui derulare, 

deoarece la finalul celor 5 ani de contract, 65 (din cele 125) vagoane pot ramâne în proprietatea 

CRH Ciment România dacă acesta decide în consecință. Plata integrală a celor 125 de vagoane este 

practic asigurată de plata unei sume fixe lunare de catre CRH Ciment România pe toata durata 

contractului (158.000 RON, fara TVA, care acoperă costurile de finanțare pentru achiziția lor 

integrală). 

Structura economică a acestui contract va realiza economii pentru ambii parteneri prin 

scăderea costurilor cu tarifele de manevră. 

 

Riscuri operaționale: 

Risc de incapacitate temporară de lucru a salariaților societății sau a furnizorilor cu care 

acesta lucrează datorat efectelor Pandemiei Covid 19. 

Deși emitentul a implementat măsuri de siguranță pentru limitarea riscurilor de răspândire 

a virusului Covid 19 în rândul salariaților, există totuși riscul ca o parte din angajați să fie în 

incapacitate temporară de muncă. Acest fapt poate îngreuna activitatea operațională și implicit 

genera întârzieri în respectarea termenelor de onorare a transporturilor. Pentru reducerea acestui 

risc au fost inițiate discuții cu o companie de IT pentru implementarea unui sistem care să 

automatizeze parte din operațiuni / ofertare. De asemenea, telemunca este un concept în care 

personalul administrativ poate funcționa optim, împreuna cu mobilitatea în teritoriu a unor echipe 

implicate în activitatea operațională. 

O altă categorie de riscuri specifică transportului de mărfuri și produse este riscul de 

accidente feroviare în care Emitentul poate fi implicat și care poate avea consecințe în ceea ce 

privește plata unor despăgubiri sau penalități de către Ansett Logistics. 

Acest risc este redus întrucât în cazul accidentelor feroviare responsabilitatea revine 

operatorului feroviar, nu proprietarului de vagoane. Pentru acest tip de risc operatorul de vagoane 

are încheiată o poliță de asigurare care prevede despăgubiri în astfel de situații: polița de asigurare 

nr 1000002202/28.01.2021 încheiată cu Groupama și care acoperă fiecare set de vagoane și are 

valabilitate anuală. 

Riscuri legate de litigii 

La data întocmirii prezentului Memorandum, Ansett Logistics S.A. nu este implicat în 

litigii sau procese în instanță în curs de soluționare care ar putea avea impact asupra activității 

societății. Singura situație de pe rolul instanțelor este în legătura cu un litigiu comercial în care 

Ansett are calitatea de creditor pentru recuperarea unui debit restant în cuantum de 13.540 lei, 

sumă trecută în contul contabil de clienți incerți și în litigiu. 

 

Riscuri privind insolvența Emitentului 

În ipoteza în care Emitentul va fi supus procedurilor de insolvență, deținătorii de 

obligațiuni au poziția unui creditor garantat în cadrul procedurii, creanțele acestora fiind garantate 

prin ipoteca mobiliară constituită asupra unui număr de 41 de vagoane de marfă, ceea ce le va 

asigura un rang de prioritate la plată superior creditorilor chirografari ai Emitentului și creditorilor 

care au creanțe subordonate față de Emitent. 
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În cazul deschiderii procedurii insolvenței față de Emitent, plata oricăror creanțe deținute 

împotriva Emitentului (inclusiv creanța de plată a cuponului sau de răscumpărare a Obligațiunilor) 

va fi suspendată automat. Orice plăți față de creditori (inclusiv față de deținătorii de Obligațiuni)  

se vor efectua doar conform instrucțiunilor administratorului/lichidatorului judiciar. Conform 

statisticilor generale, durata medie a unei proceduri de insolvență în România este de 3,3 ani, iar 

procentul de recuperare este de 35,8% (conform statisticii realizate de către Banca Mondială în 

mai 2018, disponibilă la adresa 

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency). 
 

 

 

17. Informații cu privire la valorile mobiliare ce urmează a fi admise la 

tranzacționare și destinația fondurilor atrase; Informații cu privire la 

oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 12 luni anterioară 

listării 

 

17.1 Informații cu privire la valorile mobiliare ce urmează a fi a admise la 

tranzacționare 

Acționarii societății Ansett Logistics au aprobat în cadrul unei ședințe a Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 16.03.2021 realizarea unei emisiuni de obligațiuni în în 

valoare de maxim 1.250.000 Euro pentru finalizarea achiziției unui număr de 125 de vagoane de 

transport ciment și mărirea capitalului de lucru necesar activității de transport pe calea ferată. 

Directorul General al societății Ansett Logistics S.A. a stabilit prin decizia nr.1 din 16.03.2021 ca 

BRK Financial Group S.A. să realizeze în perioada 26.04.2021-29.04.2021 Plasamentul Privat 

privind emisiunea unui număr de maxim 5.000 de obligațiuni corporative. Data emisiunii este 

29.04.2021. In cadrul plasamentului privat s-au subscris un numar de 5.000 obligatiuni in valoare 

de 500.000 euro. Prin decizia nr. 2 din 10.05.2021, Directorul General al societatii a aprobat 

realizarea demersurilor necesare admiterii la tranzactionare a obligatiunilor subscrise in cadrul 

plasamentului privat. 

In cadrul palsamentului privat au subscris un numar de 29 de obligatari din care un numar 

de 28 de persoane fizice si o persoana juridica. 

Emitentul garanteaza emisiunea de obligațiuni printr-un contract de ipotecă mobiliară inscris in 

Registrul National de Publicitate Mobiliara sub numarul 2021-05191811369624-GBV asupra unui 

număr de 41 de vagoane de transport marfă evaluate conform unui raport de evaluare întocmit de 

către evaluator Manu Ovidiu în data de 09.04.2021 la valoarea de 723.402 Euro. 

Caracteristicile obligațiunilor sunt următoarele: 
 

 Număr obligațiuni care vor fi supuse admiterii la tranzactionare: 5.000 obligațiuni 

 Tipul obligațiunilor: obligațiuni garantate, neconvertibile, dematerializate 

 Valoarea totală a emisiunii de obligațiuni: 500.000 EUR 

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency
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 Valoarea nominală a unei obligațiuni: 100 EUR 

 Maturitate: 5 ani 

 Plata   cuponului:   trimestrial   (29.07.2021,   29.10.2021,   29.01.2022,   29.04.2022, 

29.07.2022, 29.10.2022, 29.01.2023, 29.04.2023, 29.07.2023, 29.10.2023, 29.01.2024, 

29.04.2024, 29.07.2024, 29.10.2024, 29.01.2025, 29.04.2025, 29.07.2025, 29.10.2025, 

29.01.2026, 29.04.2026). 

Dacă una din datele de plată a cuponului va fi într-o zi nelucrătoare, atunci data de plata 

a cuponului va fi considerata următoarea zi lucrătoare. 

 Datele de referință sunt următoarele: (19.07.2021, 19.10.2021, 19.01.2022, 19.04.2022, 

19.07.2022, 19.10.2022, 19.01.2023, 19.04.2023, 19.07.2023, 19.10.2023, 19.01.2024, 

19.04.2024, 19.07.2024, 18.10.2024, 17.01.2025, 17.04.2025, 18.07.2025, 17.10.2025, 

19.01.2026, 17.04.2026). 

 Daca una din datele de referință va fi într-o zi nelucrătoare atunci va fi considerată data 

de referință următoarea zi lucrătoare. 

 Cupon: 8% pe an, brut. 

 Plata principalului: la maturitate 29.04.2026. 

Obligațiunile subscrise prin intermediul plasamentului sunt destinate tranzacționării în 

cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București, sectorul 

titluri de credit. 

Obligațiunile ofertei sunt purtătoare de dobândă începând cu Data de emisiune (data închiderii 

plasamentului privat). Pentru numărul de zile al perioadei de calcul al dobânzii (cuponul) se 

utilizează convenția "30/360 Bond Basis", respectiv orice lună calendaristică se tratează a avea 

30 de zile și orice an calendaristic se tratează a avea 360 zile. În cazul plăților trimestriale ale 

cuponului, vor rezulta sume de plată egale pentru fiecare perioadă. 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑ă = 
[360×(𝐴𝑛2−𝐴𝑛1)]+[30×(𝐿𝑢𝑛𝑎2−𝐿𝑢𝑛𝑎1)]+(𝑍𝑖𝑢𝑎2−𝑍𝑖𝑢𝑎1) 

360 

unde: 

An1 – reprezintă anul, exprimat ca și număr, în care cade prima zi de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data ex-cupon) 
An2 – reprezintă anul, exprimat ca și număr, în care cade prima zi imediat următoare ultimelei zile de calcul a perioadei purtătoare 
de dobândă (data cupon curent) 

Luna1 – reprezintă luna, exprimată ca și număr, în care cade prima zi de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data ex- 
cupon) 
Luna2 – reprezintă luna, exprimată ca și număr, în care cade prima zi imediat următoare ultimelei zile de calcul a perioadei 
purtătoare de dobândă (data cupon curent) 
Ziua1 – reprezintă ziua, exprimată ca și număr, în care cade prima zi de calcul a perioadei purtătoare de dobândă (data ex-cupon) 

Ziua2 – reprezintă ziua, exprimată ca și număr, în care cade prima zi imediat următoare ultimelei zile de calcul a perioadei 
purtătoare de dobândă (data cupon curent) 

Toate plățile în ceea ce privește obligațiunile emise, principal și dobânzi, vor fi efectuate la data 

de plată a dobânzii ("Data cupon curent"), prin intermediul Depozitarului Central, către 

deținătorii de obligațiuni înregistrați la datele de referință ("Data referință") aplicabile. Data de 

plată a dobânzii va fi ulterioară datei de referință cu cel puțin 3 zile lucrătoare. Detalii cu privire 

la aceste plăți se regăsesc în tabelul următor: 
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Nr. 

Crt. 

Rata 

cupon 

% 

 
Data cupon 

precedent 

 
Data 

referinta 

Data 

cupon 

curent 

 
Data ex- 

cupon 

 
Principal 

(EUR) 

Nr. zile din an 

corespunzator 

conventiei de 

calcul utilizata 

1 8.00% 29.04.2021 19.07.2021 29.07.2021 20.07.2021  360 

2 8.00% 29.07.2021 19.10.2021 29.10.2021 20.10.2021  360 

3 8.00% 29.10.2021 19.01.2022 29.01.2022 20.01.2022  360 

4 8.00% 29.01.2022 19.04.2022 29.04.2022 20.04.2022  360 

5 8.00% 29.04.2022 19.07.2022 29.07.2022 20.07.2022  360 

6 8.00% 29.07.2022 19.10.2022 29.10.2022 20.10.2022  360 

7 8.00% 29.10.2022 19.01.2023 29.01.2023 20.01.2023  360 

8 8.00% 29.01.2023 19.04.2023 29.04.2023 20.04.2023  360 

9 8.00% 29.04.2023 19.07.2023 29.07.2023 20.07.2023  360 

10 8.00% 29.07.2023 19.10.2023 29.10.2023 20.10.2023  360 

11 8.00% 29.10.2023 19.01.2024 29.01.2024 22.01.2024  360 

12 8.00% 29.01.2024 19.04.2024 29.04.2024 22.04.2024  360 

13 8.00% 29.04.2024 19.07.2024 29.07.2024 22.07.2024  360 

14 8.00% 29.07.2024 18.10.2024 29.10.2024 21.10.2024  360 

15 8.00% 29.10.2024 17.01.2025 29.01.2025 20.01.2025  360 

16 8.00% 29.01.2025 17.04.2025 29.04.2025 22.04.2025  360 

17 8.00% 29.04.2025 18.07.2025 29.07.2025 21.07.2025  360 

18 8.00% 29.07.2025 17.10.2025 29.10.2025 20.10.2025  360 

19 8.00% 29.10.2025 19.01.2026 29.01.2026 20.01.2026  360 

20 8.00% 29.01.2026 17.04.2026 29.04.2026 20.04.2026 100 360 
 

În situația în care datele de plată enumerate mai sus vor cădea într-o zi nelucrătoare (orice zi în 

care atât piața românească interbancară, cât și sistemele de tranzacționare ale BVB și sistemele 

de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității), 

plata cuponului, sau a cuponului și a principalului, se va efectua în ziua lucrătoare imediat 

următoare respectivei date de plată. 

Ultima dată de plată va coincide cu Data de Răscumpărare a obligațiunilor, atunci când 

Principalul va fi achitat la valoarea nominală, alături de valoarea ultimului cupon atașat emisiunii 

de obligațiuni. 

Dupa data inceperii tranzactionarii obligatiunilor, platile aferente cupoanelor si a principalului 

se vor realiza prin platforma Target 2 Security (T2S) administrata de catre Depozitarul Central 

S.A. 

Pretențiile formulate împotriva Emitentului cu privire la plata valorii nominale sau a cuponului 

obligațiunilor, se supun unei perioade de 3 (trei) ani de zile de la data scadenței plății. Prescripția 

dreptului la acțiune privind plata valorii nominale sau a cuponului nu atrage și stingerea 

dreptului. 

Răscumpărarea obligațiunilor și scadența anticipată a emisiunii 
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a) Obligațiunile emise pot fi răscumpărate anticipat, la alegerea Emitentului, în următoarele 

condiții: 

Conform deciziei administratorului unic al Emitentului cu nr. 1 din 16.03.2021, răscumpărarea 

parțială sau totală se va putea realiza de către Emitent în orice moment după data de 29.04.2022, 

iar deținătorii de obligațiuni vor fi notificați de către Emitent despre răscumpărare și data de 

referință cu 30 zile calendaristice înainte de data răscumpărării. 

În cazul răscumpărării parțiale de obligațiuni de către Emitent, deținătorii de obligațiuni 

înregistrați la data de referință vor participa la răscumpărare, iar răscumpărarea se va face pro- 

rata conform următoarelor formule: 

Indice de răscumpărare = Număr obligațiuni ce urmează să fie răscumpărate / Obligațiuni 

emise 

Obligațiuni ce vor fi răscumpărate de la fiecare deținător de obligațiuni = Obligațiuni 

deținute * Indice de răscumpărare. 

Deținătorii de obligațiuni înregistrați în registrul obligatar, la data de referință, vor primi în urma 

răscumpărării contravaloarea obligațiunilor deținute înmulțit cu Indicele de răscumpărare 

(raportul dintre numărul total al obligațiunilor ce vor fi răscumpărate și numărul total de 

obligațiuni emise de către societate). Orice fracții de obligațiuni ce rezultă dintr-o asemenea 

alocare pro-rata vor fi rotunjite în jos până la cel mai apropiat număr întreg de obligațiuni. 

Indicele de răscumpărare va fi comunicat în prealabil către investitori prin intermediul Bursei de 

Valori București.” 

Obligațiunile rămase până la obligațiunile ce urmează sa fie răscumpărate, ca urmare a rotunjirii 

în jos până la cel mai apropiat număr întreg de obligațiuni pentru fiecare deținător de obligațiuni, 

vor fi alocate cate una per deținere, fără a depăși însă numărul maxim de obligațiuni ce urmează 

sa fie răscumpărate. 

Distribuția suplimentara va avea loc în ordinea descrescătoare a mărimii deținerilor ca urmare a 

rotunjirii în jos. 

Prețul de răscumpărare a unei obligațiuni printr-o astfel de operațiune va fi de 103 EUR, daca 

răscumpărarea va avea loc în intervalul de maturitate de 13 până la 24 luni de la data închiderii 

cu succes a ofertei, la care se va adăuga dobânda acumulata de la data ultimului cupon plătit 

până la data răscumpărării. 

Daca emitentul va decide răscumpărarea sau totala a obligațiunilor începând cu a 25-a luna de 

la data emisiunii de obligațiuni acesta va răscumpăra obligațiunile la prețul de 102 EUR pe 

obligațiune la care se va adăuga dobânda acumulata de la data ultimului cupon plătit până la 

data răscumpărări. 

In cazul în care Emitentul ia decizia de răscumpărare anticipata a emisiunii de obligațiuni, acesta 

va publica anunțul pe site-ul BVB. Decizia de rascumparare anticipata va fi comunicata atat 

Bursei de Valori Bucuresti, Depozitarului Central, cat și Autoritatii de Supraveghere Financiara. 

b) Emitentul va putea realiza, oricând, după momentul listării obligațiunilor, operațiuni curente 

de cumpărare obligațiuni, utilizând Sistemul Multilateral de tranzacționare al BVB pe care 
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emisiunea de obligațiuni va fi tranzacționată, în funcție de interesele și disponibilitățile financiare 

ale Ansett Logistics S.A.. 

Obligațiunile astfel răscumpărate, deținute de către Emitent, încetează a mai fi purtătoare de 

dobândă pe durata deținerii de către acesta, și sunt achiziționate de către acesta pentru a fi 

anulate, nemaiputând fi re-emise sau re-vândute. Conform art. 171, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 

privind societățile comerciale, actualizată, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 

1066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare, Societatea emitentă nu poate 

participa la deliberările adunării deținătorilor de obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le 

posedă. 

Emisiunea de obligațiuni a Ansett Logistics S.A poate fi declarată scadentă anticipat în 
următoarea situație: 

 Ratarea plății integrale sau parțiale a cupoanelor, așa cum sunt ele eșalonate la Cap. 17 al 

Memorandumului, începând cu a șasea zi lucrătoare de după Data Plății aferentă cuponului. 

 

17.2 Informații cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 

12 luni anterioara listării 

Nu este cazul 

 

17.3 Informații cu privire la garantarea emisiunii de obligațiuni 

În scopul garantării plății integrale a dobânzilor și răscumpărării obligațiunilor, Emitentul va 

constitui o ipotecă mobiliară asupra asupra unui număr de 41 de Vagoane de transport marfă seria 

Fals-z, CA urmând a acționa ca agent al garanției în numele Deținătorilor de Obligațiuni, în 

considerarea caracterului tranzacționabil al obligațiunilor. 

 

18. Destinația surselor financiare atrase prin emisiunea de obligațiuni 

Sumele atrase prin emisiunea de obligațiuni vor fi utilizate pentru finalizarea achiziției unui numar 

de 125 de vagoane de transport ciment și mărirea capitalului de lucru necesar activității de transport 

pe calea ferată, realizându-se astfel recapitalizarea companiei ca urmare a scăderii lichidităților 

datorită investițiilor realizate din surse proprii în ultimii 2 ani. 

 

19. Auditorul societății 

 
Ansett Logistics S.A. are un contract pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna februarie 2021 

pentru servicii de audit intern cu firma Der Revisor Emb S.R.L, cu sediul în București Sectorul 3, 

Strada PREVEDERII, Nr. 6, Bloc D2, Scara 1, Etaj 3, Ap. 18, J40/5704/2019, CUI 41033676. 

Pentru servicii de audit extern societatea a încheiat un contract pe o perioadă de 3 ani, începând cu 

26.01.2021 cu firma: SHILO AUDIT FINANCE SRL, cu sediul în strada Eroii Sanitari, numărul 

37, sector 5, BUCURESTI, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/4572/2007, Cod 

de Înregistrare Fiscala RO21279510, Cont Bancar 

IBAN:RO04BACX0000000288664000, deschis la UNICREDIT BANK, reprezentată legal de 

doamna Stoica Mariana, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) cu 
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număr de carnet/certificat 2765, autorizat de către al Autorității pentru Supravegherea Publica a 

Activității de Audit ( A.S.P.A.A.S.) prin viza anuala Seria: 124172. 

 

20. Societăți afiliate 

 
Ansett Logistics S.A. este societate afiliată cu: 

- Ansett Cargo S.R.L., persoană juridică, CUI: 29152600 cu sediul social în STRADA 

VASCAU, Nr. 3, Ap. CAM.1, BUCURESTI SECTORUL 2, Județul BUCURESTI Cod 

poștal: 022993 

Domnul Alexandru Nicolae Valeriu deține 50% din părțile sociale ale Ansett Cargo SRL. 

 
- United Ansett SRL, persoană juridică CUI 35798534, cu sediul STRADA VASCAU, Nr. 

3, Ap. CAM 3, BUCURESTI SECTORUL 2. 

Domnul Alexandru Nicolae Valeriu deține 50% din părțile sociale ale United Ansett SRL. 

Societatea United Ansett S.R.L. este societate în lichidare. 

 
-Ansett Rail GmbH, persoana juridica înregistrată în Austria, iar societatea Ansett Logistics 

S.A. are o deținere de 100% din persoana juridică. 

 

21. Adunarea Generală a Deținătorilor de Obligațiuni 

Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în cadrul adunărilor generale ale deținătorilor de 

obligațiuni (fiecare, o „Adunare Generală”) în scopul de a lua decizii cu privire la interesele lor. 

Ținerea și atribuțiile Adunării Generale sunt guvernate de dispozițiile Legii nr. 31/1990 

privind societățile, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), ale Legii 

24/2017 și de Regulamentul 1/2006, astfel cum acestea pot fi modificate sau înlocuite la diferite 

intervale de timp. Orice modificare a prevederilor legale ce guvernează modul de desfășurare și 

atribuțiile Adunării Generale poate avea ca efect schimbări ale regulilor detaliate mai jos. 

a) Convocarea Adunării Generale 

Adunarea Generală poate fi convocată la cererea unuia sau a mai multor deținători de 

obligațiuni reprezentând cel puțin o pătrime din valoarea nominală a obligațiunilor emise și care 

nu au fost răscumpărate sau anulate sau, după numirea reprezentantului deținătorilor de obligațiuni 

(fiecare, un „Reprezentant”), la cererea Reprezentantului. 

Convocatorul Adunării Generale va fi (i) publicat în Monitorul Oficial și într-un ziar de 

largă circulație din București sau (ii) transmis prin scrisoare recomandată deținătorilor de 

obligațiuni relevanți, la adresele din registrul deținătorilor de obligațiuni, precum și, în fiecare caz, 

pe website-ul Emitentului, la www.ansett-logistics.ro și, după listarea obligațiunilor, pe website- 

ul BVB, la www.bvb.ro. Convocatorul Adunării Generale va fi publicat cu cel puțin 30 de zile 

înainte de data la care este programată Adunarea Generală. Convocatorul va indica atât data de 

referință, locația și data Adunării Generale, cât și ordinea de zi. De asemenea, convocatorul poate 

include data și ora celei de a doua Adunări Generale, în cazul în care prima nu poate fi întrunită în 

mod valabil. 

http://www.ansett-logistics.ro/
http://www.bvb.ro/
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Unul sau mai mulți deținători de obligațiuni reprezentând, individual sau împreună, cel 

puțin 5% din valoarea nominală a obligațiunilor emise și care nu au fost răscumpărate sau anulate 

au dreptul de a adăuga puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de 15 zile de la 

publicarea convocatorului. Ordinea de zi revizuită trebuie publicată în conformitate cu prevederile 

legate de convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării Generale. 

Deținătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatari, alții decât 

administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului sau ai consiliului de supraveghere, 

cenzorii sau angajații Emitentului, după caz. Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin 48 de 

ore înainte de adunare sau în orice alt termen prevăzut în actul constitutiv al Emitentului la 

momentul relevant. Omisiunea de a depune aceste procuri în original în termenul menționat va 

avea drept consecință pierderea dreptului de vot al deținătorului de obligațiuni în acea Adunare 

Generală. 

Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis. 

b) Reprezentant/Reprezentanți 

Adunarea Generală poate numi un Reprezentant al deținătorilor de obligațiuni și unul sau 

mai mulți Reprezentanți supleanți. 

Reprezentantul și reprezentantul/reprezentanții supleant/supleanți nu pot fi implicați în 

conducerea Emitentului. 

Funcția de Reprezentant poate fi conferită oricărei persoane, fizice sau juridice, indiferent  

de naționalitatea acesteia. 

În caz de incompatibilitate, demisie sau revocare a unui Reprezentant, va fi ales în cadrul 

Adunării Generale un reprezentant înlocuitor, cu excepția cazului în care există un Reprezentant 

supleant care își va asuma rolul de Reprezentant. 

Toate părțile interesate vor avea oricând dreptul de a obține informații privind numele și 

adresa Reprezentantului/Reprezentanților la sediul social al Emitentului. 

 

 

 
c) Atribuțiile Reprezentantului/Reprezentanților 

Reprezentantul/Reprezentanții va/vor avea dreptul de a reprezenta deținătorii de 

obligațiuni în raporturile cu Emitentul și în fața instanțelor de judecată. Reprezentantul/ 

Reprezentanții mai poate/pot fi însărcinat/însărcinați de către Adunarea Generală, de asemenea, cu 

efectuarea acțiunilor de supraveghere și protejarea intereselor comune ale deținătorilor de 

obligațiuni. 

d) Atribuțiile Adunării Generale 

Adunarea Generală are puterea de a delibera în ceea ce privește stabilirea remunerației 

Reprezentantului și a Reprezentanților supleanți, precum și cu privire la demiterea și înlocuirea 

acestora și, de asemenea, poate să hotărască cu privire la orice altă chestiune care se referă la 

drepturile comune, acțiunile și beneficiile corespunzătoare obligațiunilor în prezent sau în viitor, 

inclusiv autorizarea Reprezentantului să acționeze în justiție în calitate de reclamant sau pârât. 

Adunarea Generală are următoarele competențe: 
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(i) să îndeplinească toate acțiunile de supraveghere și acțiunile pentru protejarea 

intereselor comune ale deținătorilor de obligațiuni sau să autorizeze 

Reprezentanții pentru îndeplinirea acestor acțiuni; 

(ii) să creeze un fond care poate fi finanțat din sumele reprezentând dobânda la 

care deținătorii de obligațiuni au dreptul, în scopul de a acoperi cheltuielile 

legate de protejarea drepturilor lor, precum și să stabilească regulile de 

administrare a unui astfel de fond; 

(iii) să se opună oricărei modificări aduse actului constitutiv al Emitentului care pot 

afecta drepturile deținătorilor de obligațiuni; 

(iv) să desemneze Reprezentantul/Reprezentanții și să dea acestora instrucțiuni cu 

privire la gestiunea emisiunii, și 

(v) să se pronunțe asupra emisiunii de noi obligațiuni de către Emitent. 

 

 
Adunările Generale pot adopta hotărâri valabile privind desemnarea Reprezentantului și a 

Reprezentanților supleanți și în raport cu punctele (i) și (ii) de mai sus, numai cu o majoritate care 

reprezintă cel puțin o treime din valoarea nominală a obligațiunilor emise și care nu au fost 

răscumpărate sau anulate. În orice alt caz, Adunarea Generală poate adopta o hotărâre valabilă în 

prezența deținătorilor de obligațiuni reprezentând cel puțin două treimi din valoarea nominală a 

obligațiunilor emise și care nu au fost răscumpărate sau anulate și cu o majoritate de cel puțin patru 

cincimi din valoarea nominală a obligațiunilor emise și care nu au fost răscumpărate sau anulate 

aparținând deținătorilor de obligațiuni prezenți în cadrul Adunării Generale. 

Dreptul fiecărui deținător de obligațiuni de a participa în cadrul Adunărilor Generale va fi 

evidențiat prin înscrierea în registrul deținătorilor de obligațiuni a denumirii deținătorului de 

obligațiuni la data de referință menționată în convocatorul Adunării Generale. 

Deciziile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toți deținătorii de obligațiuni, inclusiv 

pentru cei care nu au participat la vot sau la astfel de adunări. Hotărârile Adunării Generale pot fi 

atacate în justiție, în condițiile legii, de deținătorii de obligațiuni care nu au luat parte la Adunarea 

Generală sau care au votat împotriva hotărârii și au cerut să se insereze acest aspect în procesul- 

verbal al ședinței. 
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e) Informarea Deținătorilor de Obligațiuni 

La convocarea Adunării Generale, fiecare deținător de obligațiuni sau reprezentant al 

acestuia va avea dreptul de a consulta sau de a face o copie a textului hotărârilor care vor fi propuse 

și a rapoartelor (dacă este cazul) care vor fi prezentate în cadrul adunării, care vor fi puse la 

dispoziție spre a fi consultate în locul menționat în convocator. 

f) Cheltuieli 

Cad în sarcina Emitentului toate cheltuielile rezonabile ocazionate de convocarea și 

desfășurarea Adunărilor Generale. 

g) Notificarea hotărârilor 

Emitentului i se vor aduce la cunoștință hotărârile adoptate în cadrul Adunărilor Generale 

în termen de cel mult trei zile de la adoptarea acestora. În consecință, Emitentul va respecta toate 

obligațiile de raportare care îi revin în virtutea legislației aplicabile în legătură cu astfel de hotărâri. 

 

22. Semnături 

 

Emitent: Ansett Logistics S.A. 
 

Alexandru Valeriu Nicolae-Director General 
 

 
Nicolae- 

Valeriu 

Alexandru 

 

 
Semnat digital de 

Nicolae-Valeriu 

Alexandru 

Data: 2021.09.08 

16:45:11 +03'00' 

 
 
 
 
 
 
 

Intermediar:SSIF. BRK Financial Group S.A. 

Rat Răzvan Legian -Director General Adjunct 



 

Anexe 

1. Sinteza contului de profit și pierdere 

 

RON 2018 2019 2020 Iunie 2020 Iunie 2021 

Cifra de afaceri 27.972.855 44.340.608 41.101.350 17.739.747 19.892.996 

Venituri totale 28.078.460 44.895.331 41.225.931 17.797.836 20.076.197 

Cheltuieli totale 27.273.193 43.696.370 40.408.812 17.623.787 21.012.639 

 

Profitul brut 
 

805.267 
 

1.198.961 
 

817.119 
 

174.049 
 

-936.442 

Profitul net 694.231 1.026.734 688.190 150.132 -936.442 
 

 

Sursa: Rezultate financiare Ansett Logistics S.A. 
 

În semestrul întâi al anului 2021, Ansett Logistics a investit în forța de vânzări, aceasta 

reușind să aducă în portofoliul Ansett clienți noi, conform tabelului de la pagina 10, cu volume 

de afaceri estimate pe urmatoarele 12 luni de RON 10.990.794 RON, peste proiectiile initiale. 

De asemenea, prin prisma investițiilor în vagoane, cheltuielile cu amortizarea au crescut în iunie 

2021 cu 728% față de iunie 2020 (un număr nou de 150 de vagoane intrate în lista de active). 

2. Sinteza poziției financiare 

 
RON 2018 2019 2020 Iunie 2020 Iunie 2021 

Imobilizări necorporale 1,078 - -   

Imobilizări corporale 1,902,132 4,514,584 17,330,183 5,549,959 20,338,912 

Imobilizări financiare 200,424 200,424 135,302 135,302 135,302 

Active imobilizate total 2,103,634 4,715,008 17,465,485 5,685,261 20,474,214 

Stocuri 2,204 195,270 - 11,178 - 

Creanțe 6,280,127 12,131,105 6,356,490 8,031,347 2,073,460 

Casa și conturi la bănci 1,597,604 45,184 27,961 20,967 198,030 

Active circulante total 7,879,935 12,371,559 6,384,451 8,063,492 2,271,490 

Cheltuieli în avans 130,368 739,064 879,684 609,616 1,013,061 

Total active 10,113,937 17,825,631 24,729,620 14,358,369 23,758,765 

Datorii curente 6,728,071 12,181,919 16,780,545 9,336,138 10,190,658 

Datorii pe termen lung 37,407 2,153,519 4,235,693 1,821,907 10,751,167 

Datorii totale 6,765,478 14,335,438 21,016,238 11,158,045 20,941,825 

Capitaluri proprii 3,348,459 3,490,193 3,713,382 3,200,324 2,816,940 

Capitaluri total 3,348,459 3,490,193 3,713,382 3,200,324 2,816,940 

Sursa: Rezultate financiare Ansett Logistics S.A. 



 

 

3. Organigrama Ansett Logistics S.A. 
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4. Bugetul estimat aferent perioadei 2021-2025 

RON 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 

Cifra de afaceri 
 

44,329,600 
 

50,173,575 
 

51,890,000 
 

55,775,225 
 

57,941,700 

Alte Venituri din Exploatare - - - - - 

Venituri din exploatare - TOTAL 
 

44,329,600 
 

50,173,575 
 

51,890,000 
 

55,775,225 
 

57,941,700 

Cheltuielile din exploatare - 

TOTAL 
 
42,732,750 

 
45,979,825 

 
46,848,250 

 
50,280,475 

 
52,150,450 

Profitul sau pierderea din 
exploatare 

 
1,596,850 

 
4,193,750 

 
5,041,750 

 
5,494,750 

 
5,791,250 

      

Venituri din dobânzi 
 

150 
 

200 
 

250 
 

300 
 

500 

Alte venituri financiare 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 

Venituri financiare - TOTAL 
 

120,150 
 

120,200 
 

120,250 
 

120,300 
 

120,500 

Cheltuieli privind dobânzile 
 

564,502 
 

530,515 
 

493,075 
 

432,700 
 

410,744 

Alte cheltuieli financiare 
 

200,000 
 

220,000 
 

230,000 
 

240,000 
 

250,000 

Cheltuieli financiare - TOTAL 
 

764,502 
 

750,515 
 

723,075 
 

672,700 
 

660,744 

Profitul sau pierderea financiară 
 

(644,352) 
 

(630,315) 
 

(602,825) 
 

(552,400) 
 

(540,244) 

      

Venituri exceptionale 
 

130,000 
 

20,000 
 

25,000 
 

30,000 
 

35,000 

Cheltuieli exceptionale 
 
120,000 

 
125,000 

 
150,000 

 
180,000 

 
210,000 

Profitul sau pierderea exceptionala 
 

10,000 
 

(105,000) 
 

(125,000) 
 

(150,000) 
 

(175,000) 

      

Venituri totale 
 

44,579,750 
 

50,313,775 
 

52,035,250 
 

55,925,525 
 

58,097,200 

Cheltuieli totale 
 

43,617,252 
 

46,855,340 
 

47,721,325 
 

51,133,175 
 

53,021,194 
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Profitul sau pierderea brută 
 

962,498 
 

3,458,435 
 

4,313,925 
 

4,792,350 
 

5,076,006 

Impozit pe profit 
 

179,000 
 

578,350 
 

715,228 
 

791,776 
 

837,161 

Profitul sau pierderea netă 
 

783,498 
 

2,880,085 
 

3,598,697 
 

4,000,574 
 

4,238,845 

Bugetul de Venituri si Cheltuieli a fost aprobat de catre conducerea societatii in data de 17.08.2021 

 
 

 

Rat Razvan Legian 
08/09/2021 16:53:30 UTC+02 
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