
 

 

Memorandum 

 

Întocmit pentru admiterea obligațiunilor emise de Golden Foods Snacks S.A. 

în cadrul secțiunii de Instrumente Financiare listate pe Sistemul Multilateral de 

Tranzacționare al Bursei de Valori București 

Cupon: 9,5% /an 

Maturitate: 3 ani 

Valoarea emisiunii de obligațiuni: 1.100.000 EUR 

 

 

Emitent:                                                                          Consultant Autorizat:                                  

GOLDEN FOODS SNACKS 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.  

Aprobarea de către BVB a admiterii la tranzacționare a instrumentelor financiare care fac obiectul 

prezentului Memorandum nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o formă de apreciere a 

BVB cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar 

putea prezenta tranzacțiile care se vor încheia ulterior admiterii la tranzacționare. Bursa de Valori 

București S.A. nu este responsabilă pentru eventuale erori sau omisiuni din cadrul 

Memorandumului sau pentru orice alte decizii în legătură cu acestea. Decizia de admitere emisă 

de BVB certifică numai regularitatea Memorandumului în privința conformității cu cerințele de 

admitere prevăzute în Codul BVB – sistem multilateral de tranzacționare 

 

 

 

04 Noiembrie 2022 
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Această pagină a fost lăsată liberă în mod intenționat



 

 

 

 

NOTĂ CĂTRE 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 CA, 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 din partea Emitentului si a C.A. 

Persoanele Informațiile folosite în acest Document de prezentare („Memorandumul”), 

referitoare la emitent și activitatea acestuia, au fost furnizate de către Golden Foods Snacks S.A., 

societate cu sediul în București, sector 1, Strada Benjamin Franklin, nr 9, camera nr. 3, etaj 3, 

apartament 6, („Emitentul”) persoanele responsabile din partea emitentului fiind domnul 

Konstantinos Mitzalis (Director General).  

Verificând conținutul acestui document, persoanele responsabile din partea emitentului, 

menționate mai sus, ca reprezentante ale Golden Foods Snacks 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.  

Persoana responsabilă din partea S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. (C.A.) este domnul 

Răzvan Raț, (Director General Adjunct) C.A. 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. C.A, 

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

indiferent dacă este delictuală sau contractuală sau de orice altă natură (cu excepția 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  C.A., 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. 
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2. Informatii generale despre Emitent 

3. Informatii despre instrumentele financiare (IF) al emitentului pentru care 

se solicită admiterea la tranzacționare 

• Simbolul de tranzacționare al obligațiunilor: GFS25 

• Codul ISIN: ROB8UWKEARU9 

• COD FISN: GOLDEN FS/9.5 BD 20250629 SECD 

• COD CFI: DBFSGR 

• Număr total obligațiuni: 11.000  

• Valoarea nominală a unei obligațiuni: 100 EUR 

• Valoarea totală a emisiunii de obligațiuni: 1.100.000 EUR 

• Rata dobânzii fixă: 9,5%/an, brut 

• Tipul obligațiunilor: obligațiuni garantate, neconvertibile, dematerializate 

• Data emisiunii: 27.06.2022 

• Data maturitate: 29.06.2025 

• Număr deținători de obligațiuni: 29 

 

Denumire emitent Golden Foods Snacks S.A. 

Număr de înregistrare la Registrul 

Comerțului 

J40/642/2013 

Cod CAEN 1039 

Domeniul de activitate Prelucrarea și conservarea fructelor și 

legumelor 

Cod Unic de Înregistrare RO24645268 

Cod LEI 894500CQU4O2DSVDDE32 

Adresa sediului social al emitentului București, sector 1, Strada Benjamin Franklin, 

nr 9, camera nr. 3, etaj 3, apartament 6.   

Adresa (sediul central)  Bulevardul Gheorghe Sincai, nr 1, etaj 1 Sector 

4, București 

Forma juridică Societate pe Acțiuni 

Țara în care este înregistrat emitentul România – București 

Telefon +40-21-3318800; +40-21-3318814 

Fax +40-21-3318888 

E-mail km@goldenfoods.com.ro; 

sorin.petre@goldenfoods.com.ro 

Adresa paginii web www.elmasnuts.ro 

Identificator unic la nivel european ROONRC.J40/642/2013 

Cod ISIN ROB8UWKEARU9 

CFI DBFSGR 

FISN GOLDEN FS/9.5 BD 20250629 SECD 

mailto:km@goldenfoods.com.ro
mailto:sorin.petre@goldenfoods.com.ro
http://www.elmasnuts.ro/
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4. Informații cu privire la oferta de instrumente financiare realizată în 

vederea admiterii la tranzacționare 

Acționarii societății Golden Foods Snacks S.A. au aprobat în cadrul ședinței Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 17.03.2022, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al 

României nr 1953 din 10.03.2022, realizarea unei emisiuni de obligațiuni garantate, 

neconvertibile, dematerializate, în valoare de maxim 1.100.000 de Euro. 

 Directorul General al societății Golden Foods Snacks S.A. a hotărât prin decizia nr.1 din 

25.04.2022 ca BRK Financial Group S.A. să realizeze în perioada 17.06.2022-24.06.2022 

Plasamentul Privat privind emisiunea unui număr de maxim 11.000 de obligațiuni corporative.  

Ulterior prin decizia nr. 1 din 06.07.2022 Directorul General al societății Golden Foods Snacks 

S.A. a aprobat demersurile privind admiterea la tranzacționare a obligațiunilor pe Sistemul 

Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București. 

Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 Euro, iar subscrierile în cadrul ofertei s-au realizat 

la valoarea nominală. 

În cadrul ofertei au subscris un număr de 29 de investitori, persoane fizice. 

Emitentul garantează emisiunea de obligațiuni printr-un contract de ipotecă mobiliară pe marca 

înregistrată Elmas, deținută de către Emitent, evaluată de către ADVANCE FINANCE 

CONSULTING SRL la data de 31.12.2021, prin aplicarea abordării prin venit. Potrivit raportului 

de evaluare realizat de societatea ADVANCE FINANCE CONSULTING SRL, marca are o 

valoare de 2.904.000 EUR, echivalentul a 14.370.000 LEI.  

 

Tranzacțiile aferente obligațiunilor GFS25, respectiv plațile de cupon și principal se vor face în 

euro, iar decontarea se va face în lei. Pentru plata principalului și a cupoanelor se va considera 

cursul valutar EUR/RON publicat de către Banca Națională a României, valabil la datele de 

referință. 

• Plata cuponului se va realiza trimestrial: 29.09.2022, 29.12.2022, 29.03.2023, 

29.06.2023, 29.09.2023, 29.12.2023, 29.03.2024, 29.06.2024, 29.09.2024, 29.12.2024, 

29.03.2025, 29.06.2025. 

Daca una din datele de plata a cuponului va fi intr-o zi nelucratoare atunci data de plata 

a cuponului va fi considerata urmatoarea zi lucrătoare.  

• Datele de referință sunt următoarele: 12.09.2022, 12.12.2022, 13.03.2023, 12.06.2023, 

12.09.2023, 12.12.2023, 12.03.2024, 12.06.2024, 12.09.2024, 12.12.2024,    

12.03.2025,   12.06.2025 . 

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

de referință următoarea zi lucratoare.  

• Cupon: 9.5% pe an, brut. 

• Plata principalului: la maturitate în 29.06.2025 
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Obligațiunile ofertei sunt purtătoare de dobândă începând cu Data de emisiune (data 

decontarii plasamentului privat). Pentru numărul de zile al perioadei de calcul al dobânzii 

(cuponul) se utilizează convenția "30/360 Bond Basis", respectiv orice lună calendarisică 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 sau a Agentului 

de Plată desemnat de către Emitent, după caz, către deținătorii de obligațiuni înregistrați la datele 

de referință ("Data referință") aplicabile. Data de plată a dobânzii va fi ulterioară datei de 

referință. Plățile aferente obligațiunilor, respectiv plățile de cupon și principal se vor realiza în 

lei, cu considerarea cursului valutar EUR/RON publicat de către Banca Națională a României, 

valabil la datele de referință aplicabile. 

Detalii cu privire la aceste plăți se regăsesc în tabelul următor: 

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 9.50%  27.06.2022 12.09.2022 29.09.2022 13.09.2022   360 

2 9.50% 29.09.2022 12.12.2022 29.12.2022 13.12.2022   360 

3 9.50% 29.12.2022 13.03.2023 29.03.2023 14.03.2023  360 

4 9.50% 29.03.2023 12.06.2023 29.06.2023 13.06.2023   360 

5 9.50% 29.06.2023 12.09.2023 29.09.2023 13.09.2023  360 

6 9.50% 29.09.2023 12.12.2023 29.12.2023 13.12.2023   360 

7 9.50% 29.12.2023 12.03.2024 29.03.2024 13.03.2024   360 

8 9.50% 29.03.2024 12.06.2024 29.06.2024 13.06.2024   360 

9 9.50% 29.06.2024 12.09.2024 29.09.2024 13.09.2024   360 

10 9.50% 29.09.2024 12.12.2024 29.12.2024 13.12.2024   360 

11 9.50% 29.12.2024 12.03.2025 29.03.2025 13.03.2025   360 

12 9.50% 29.03.2025 12.06.2025 29.06.2025 13.06.2025 100 360 
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Datele de plată/referință/ex-cupon enumerate mai sus vor cădea conform actualelor prevederi 

legale în zile lucrătoare (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). Daca pe parcursul maturitatii obligatiunilor vor aparea 

modificarile legislative cu privire la zilele nelucratoare, tabelul de plata se va modifica in 

concordanta cu legislatia. Daca data platii cuponului, sau a cuponului și a principalului, va fi 

intr-o zi nelucratoare, plata 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. 

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. 

Dupa data începerii tranzactionarii obligațiunilor, plățile aferente cupoanelor și a principalului 

se vor realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A. 

Răscumpărarea obligațiunilor și scadența anticipată a emisiunii 

Obligațiunile emise pot fi răscumparate anticipat, la alegerea Emitentului, în următoarele 

condiții: 

Răscumpărarea parțială sau totală se va putea realiza de către Emitent în orice moment după 

primele 12 luni de la data emisiunii, iar deținătorii de obligatiuni vor fi notificati de catre emitent 

cu 30 zile calendaristice inainte de data rascumpararii.  

Prețul de rascumparare a unei obligatiuni printr-o astfel de operatiune, in intervalul de maturitate 

13 luni-24 de luni, inclusiv, va fi de 102 EURO, la care se va adauga dobanda acumulata de la 

data ultimului cupon platit pana la data rascumpararii.  

Pretul de rascumparare a unei obligatiuni de catre Emitent, in intervalul de maturitate 25 luni-35 

luni inclusiv va fi de 101 EURO, la care se va adauga dobânda acumulată de la data ultimului 

cupon plătit până la data răscumpărării.  

Emitentul va putea să realizeze, oricând după momentul listării obligațiunilor, operațiuni curente 

de cumpărare obligațiuni, utilizând Sistemul Multilateral de tranzacționare al BVB pe care 

emisiunea de obligațiuni va fi tranzacționată, în funcție de interesele și disponibilitățile financiare 

ale Golden Foods Snacks 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.  
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Emisiunea de obligațiuni a Golden Foods Snacks S.A. poate fi declarată scadentă anticipat, în 

următoarele situații: 

• Ratarea plății integrale sau parțiale a cupoanelor, așa cum sunt ele eșalonate la Cap. 4 al 

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

cuponului respectiv sau ratarea plății integrale sau parțiale a principalului, a cărui 

rambursare este prevăzută la maturitatea emisiunii, începând cu a șasea zi lucrătoare de 

după Data Plății principalului; 

Destinația sumelor atrase prin emisiunea de obligațiuni: 

    Prin emisiunea de obligațiuni corporative, Emitentul are în vedere mărirea capitalului de 

lucru, precum și alocarea sumelor în urmatoarele obiective de investiții: 

 
Destinația surselor atrase prin emisiunea de obligațiuni 

Valoarea 

investiiilor 

 Capital lucru necesar pentru susținerea creșterii exportului în 

special Exportul în Polonia. 
600.000 EUR 

 Capital de lucru necesar susținerii dezvoltării activității curente pe 

piața internă 
500.000 EUR 

 Din care:   
 1. Capital de lucru necesar asigurării de stoc materii prime și ambalaje, 

mai mare. Evenimentele actuale internationale pot afecta procesul de 

achiziție al materiilor prime. Asigurarea unui stoc de materie primă mai 

mare asigură continuitatea producției și vânzării chiar și în cazul unui 

eveniment neprevăzut. 

200.000 EUR 

 2. Capital de lucru pentru achiziție de materii prime direct de la origine 

eliminând costurile asociate intermedierilor comerciale. Achiziția 

materiei prime de la producători asigura un preț mult mai competitiv. 

200.000 EUR 

 3. Eficientizarea costului de achiziție al materiei prime prin plata cash în 

loc de plăți la termen pentru furnizorii de materii prime și ambalaje 

necesare produselor comercializate.  

100.000 EUR 

 TOTAL 1.100.000 EUR 

5. Informații cu privire la oferte de instrumente financiare derulate de către 

Emitent  în perioada de 12 luni anterioare admiterii la tranzacționare în 

vederea admiterii la tranzacționare 

Golden Foods Snacks  nu a realizat alte oferte de instrumente financiare în perioada de 12 

luni anterioare admiterii la tranzacționare, cu excepția emisiunii de obligațiuni descrisă la punctele 

3 și 4 din prezentul Memorandum.  
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6. Scurt istoric al emitentului 

Golden Foods Snacks este o companie specializată în producția și ambalarea nucilor, 

alunelor, semințelor și fructelor uscate. 

Golden Foods Snacks a intrat pe piața din România în octombrie 2009 prin preluarea 

dreptului de folosință al mărcii „ELMAS natura ne inspiră” și este unul dintre principalii jucători 

activi pe piața snack-urilor sărate din România.  

2009 

◼ Golden Foods Snacks S.R.L. a intrat pe piața din România în octombrie 

2009 prin achiziționarea dreptului de folosință al mărcii „ELMAS natura 

ne inspiră”.  

2010 – 2011 

◼ Rebranduirea Elmas 

◼ Intrarea companiei în comerțul tradițional (TT) 

◼ Contract semnat cu Mega Image și Carrefour, atât pentru marca privată, 

cât și pentru marca Elmas 

2012 ◼ Contract semnat cu Cora pentru marca privată 

2016 
◼ Inițierea exporturilor, care vizează piața etnică (migranții români, greci 

și alții de origine est-europeană) 

2017 ◼ Certificarea unui sistem de management al responsabilității sociale 

2018 

◼ Achiziția unei noi mașini de ambalare, care a eliminat blocajul la nivel 

de ambalaj 

◼ Contract semnat cu Penny, atât pentru marca privată, cât și pentru marca 

Elmas. 

2019 

◼ Realizarea primei tranșe de obligațiuni corporative in valoare de 4,7 mil. 

RON cu o maturitate de 3 ani si listarea acestora la Bursa de Valori 

Bucuresti 

2020 

◼ Realizarea a celei de-a doua tranșe de obligațiuni corporative în valoare 

de 4 mil. RON cu o maturitate de 3 ani si listarea în luna februarie 2021 

a acestora la Bursa de Valori Bucuresti 

2021 

◼ În luna noiembrie 2021 CEC Bank S.A. a acordat Golden Foods Snacks 

S.A. două facilități de credit în valoare de 10.000.000 lei Garantate de 

catre Statul Roman in proportie de 80% 

2021 

◼ În luna decembrie 2021 Golden Foods Snacks S.A. și-a majorat capitalul 

social cu suma de 3.250.000 RON, prin participarea societății I.G. 

HELLAS GROUP SA la majorarea de capital, respectiv de la suma de 

18.400.000 RON la 21.650.000 RON, prin emiterea de noi actiuni, 

respectiv emiterea unui numar de 325.000 actiuni ordinare. 

2022 

◼ În luna ianuarie 2022, Golden Foods Snacks S.A. a încheiat un 

parteneriat cu PepsiCo Romania prin care PepsiCo Romania devine 

distribuitorul Elmas, pentru categoriile de produse precum semințe de 

floarea soarelui, arahide, fistic, caju și migdale. 

2022 

◼ În luna martie 2022 Golden Foods Snacks S.A a demarat o campanie de 

promovare media prin reclame la peste 26 de posturi de televiziune 

pentru promovarea produselor proprii marca Elmas 

2022 

◼ În luna Iulie 2022, Golden Foods Snacks S.A. a inceput exporturile pe 

piata din Polonia în cadrul unui parteniat încheiat cu PepsiCo Polonia 

prin care devine distribuitorul Elmas pentru categorii de produse 

precum, fistic, caju și migdale si mixuri. 
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Produsele Elmas pot fi găsite în majoritatea lanțurilor de magazine naționale și 

internaționale.  

În România, Golden Foods Snacks produce și distribuie trei tipuri de produse: semințe, 

alune și fructe deshidratate. Acestea se regăsesc în brandul „ELMAS natura ne inspiră”, / „ELMAS 

the natural choice”, ce poate fi găsit atât în cele mai mari rețele de retail la nivel național, cât și în 

magazinele de proximitate.  

7. Descrierea activității Emitentului 

 

Golden Foods Snacks a fost înființată în 2009 ca societate cu răspundere limitată, iar 

ulterior în data de 17 mai 2019 a fost transformată în societate pe acțiuni (S.A.), având ca principal 

obiect de activitate prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, iar portofoliul de produse al 

societății include marca Elmas (semințe, nuci și alune, fructe deshidratate, fructe deshidratate soft 

și mixuri) și mărcile pentru partenerii companiei (mărci private).   

În prezent, compania produce și ambalează mărci private pentru clienți precum Carrefour, 

Cora, Mega Image și Rewe/Penny.  

 

 
 

 

Categorii de produse:                                        

 

 
    

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/1/1d/Logo_Mega_Image.svg


 

Page 13 of 40 
 

Activitatea societatii este împărțită în 3 linii de business: 

 

1. Comerțul modern – Acest canal de distribuție este reprezentat de marii retaileri în 

proporție de 83 % în 2021, respectiv 83% la nivelul anului 2020. În prezent, societatea distribuie 

direct către toți Key Accounts din România cum ar fi: 

◼ Hypermarket-uri: Auchan, Carrefour, Cora și Kaufland 

◼ Supermarket-uri: Profi, Mega Image  

◼ Discounteri: XXL și Penny 

◼ Statii de alimentare auto: OMV- Petrom. 

 

Elmas are în total 58 SKU-uri (stock keeping unit) unice listate în comerțul modern. În 

medie un număr de 25 SKU-uri Elmas sunt listate pe client, iar dacă luăm în considerare doar 

hypermarket-urile, această valoare crește la 35 pe client. În ceea ce privește anul 2022, 

managementul societății se așteaptă ca această medie să crească cu cel puțin 1 SKU (stock keeping 

unit) la nivel total.  

 

Pentru a intra pe piața Organize Trade cu un Brand comparabil cu ELMAS ca număr de 

sku-uri, costul total investit, conform estimarilor societatii, pentru listarea articolelor, ar fi de 

aproximativ 2,5 milioane de euro. 

 

2. Comerțul tradițional – Acest canal este reprezentat de magazinele mici în proporție de 

12 % în 2021, comparativ cu 13% aferent anului 2020. Golden Foods Snacks are ca distribuitor 

Pepsico Romania.  

 

3. Export – Activitatea de export reprezintă aproximativ 4% din totalul vânzărilor pe toate 

liniile de business. Pe această linie de business, societatea colaborează cu un număr redus de 

clienți, unul din cei mai mari clienti fiind în Australia care are aproximativ 65%  din total Exporturi 

la nivelul anului 2021.  

De asemenea, societatea realizează și producție în sistem de mărci private pentru partenerii 

acesteia. Societatea este avantajată de un model de lucru foarte flexibil în ceea ce privește clienții 

acesteia, deține un portofoliu complet care acoperă toate segmentele importante (asigură nevoile 

consumatorilor, la prețuri competitive), respectiv are contracte importante cu furnizori recunoscuți 

la nivel mondial, asigurând astfel o varietate de tipuri de produse clienților societatii.  

Vânzările și distribuția sunt coordonate de un Director Comercial care supraveghează 

activitatea distribuitorului național Pepsico, în comerțul tradițional, având în subordine 1 manager 

zonal. Comerțul modern este gestionat de un National Key Accounts manager care raportează 

Directorului Comercial. De asemenea Comerțul Modern are 2 agenți de vânzări pe teren si 2 

persoane suport. 
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8. Informații cu privire la structura capitalului social și a acționariatului 

Emitentului 

 

Capitalul social al societății se divide în 2.165.000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală 

de 10 lei iar structura acestuia este următoarea: 

◼    GF Holdings Limited deține 1.026.303 actiuni (10.263.030 lei), reprezentând 

47,40% din capitalul social (aport în numerar). 

◼    Golden Brands Limited deține 813.697 acțiuni (8.136.970 lei), reprezentând 

37,59% din capitalul social (aport în natură – marca „ELMAS natura de inspiră”). 

◼ I.G. HELLAS GROUPS S.A. deține 325.000 acțiuni (3.250.000 lei), reprezentând 

15,01% din capitalul social (aport în numerar) 

Structura actionariat 30.09.2022: 

 

Nr. Crt. 

 

Denumire acționar 

Ponderea 

deținută 

Număr acțiuni 

deținute 

1 GF HOLDING LIMITED 47,40 % 1.026.303 

2 GOLDEN BRANDS LIMITED 37,59 % 813.697 

3 I.G. HELLAS GROUPS S.A. 15,01% 325.000 

Total 100% 2.165.000 

Beneficiarul final este familia Mitzalis, care a dezvoltat mai multe companii de-a lungul 

timpului pe care le-a vândut către Pepsico (1986 – Tasty Foods Greece, 2004 – Star Foods 

România, 2005 – Star Foods Polonia, respectiv Interstar Chim). 

9. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute 

Golden Foods Snacks SA este societate afiliată cu: 

- EM DELIKATESSEN HANDEK UND VERTRIEB.: persoană juridică de naționalitate 

germană, cu sediul social în Prinz-Regent 64-68, Bochum 44795, Germania, TVA: 

DE121537170 și are ca obiect de activitate comerțul cu ridicata. 

- NUTISSIMO S.A., 67, CH. Smyrnis STR, 15121 Pefki Attiki, Grecia, TVA: 

EL998976539, are ca obiect de activitate prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor. 

Cu cele 2 companii de mai sus Golden Foods Snacks a avut relații comerciale în 2017, cu EM 

Delikatesen, pentru două achiziții de materie primă, iar cu Nutissimo, relația de business a fost 

pentru prăjire arahide. Golden Foods Snacks nu a avut capacitate suficientă în 2019 pentru 

comenzile pe care le avea și a fost nevoie ca activitatea să fie externalizată.  Ulterior Golden Foods 

Snacks a achiziționat un nou cuptor de prăjit care a preluat aceste cantități trimise către Nutissimo. 

- EZ Scop SRL: str COVACI NR 4, ET 1, AP6, București , RO10547456, J40/13109/2006, 

are cod CAEN 5911-Activități de producție cinematografică, video și de programe de 

televiziune , dar în relația cu Golden Foods Snacks folosește un CAEN secundar, 7022 - 

activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management. 

- MIKADA INV. SP. Z O.O. SP. K., TWARDA 18 STREET,00-105 WARSZAWA, 

Polonia are ca principal obiect de activitate consultanță și management. În relația cu 

Golden Foods  Snacks a avut ca obiect de activitate comerțul. 
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Societatea Golden Foods Snacks nu are participații în societățile menționate mai sus iar 

dependența economică față de aceste societăți este redusă datorită faptului că în prezent relațiile 

de colaborare nu au o influență semnificativă. 

10. Informații cu privire la conducerea societății 

 

La data întocmirii Memorandumului membrii consiliului de administrație ai societății sunt: 

1. MITZALIS EPAMINONTAS – Președinte 
2. MITZALIS EMMANOUIL – Membru 
3. MITZALIS ANTONIS - Membru 

Echipa managerială este compusă din: 

• Dl. Konstantinos Mitzalis – CEO, care ocupă această funcție începând cu anul 

2009, în perioada premergătoare dânsul activând ca și CEO al Golden Foods Ucraina, lider de 

piață național în gustări extrudate, batoane de pâine, arahide și semințe de floarea soarelui și peste 

uscat. Punctul de referință al carierei antreprenoriale a d-lui K. Mitzalis îl reprezintă business-ul 

dezvoltat împreună cu membrii familiei, în perioada 1993-2004, cu acoperire regională (România, 

Polonia și Bulgaria), respectiv grupul de firme Star Foods, unde a activat în calitate de membru 

fondator și CEO. Investițiile în cele trei țări au fost de tipul greenfield, iar creșterea multisectorială 

susținută a condus în anul 1998 în cooptarea în rândul acționarilor a Bankers trust. Exitul din 

afacere s-a realizat gradual, în 1999 divizia de croissante fiind vândută către Chipita International 

la un multiplu de 10 x Return On Investment, iar în 2004 ceea ce mai rămăsese din grup, respectiv 

divizia de chipsuri și cea de gustări extrudate au fost vândute către PepsiCo Int.; de remarcat, 

ambele linii de afaceri erau lideri de piață pe România la acel moment, cu cote de piață de 67% și 

45%.  

• Dl. Epaminontas Mitzalis – Administrator,  el girând din postura de membru al 

Board-ului și alte afaceri în zona Europei Centrale și de Est, amintind aici de Nutissimo Grecia, 

fost lider de piață național în ambalarea și comercializarea arahidelor și a nucilor exotice marcă 

proprie, M Construction Polonia (construcții), Fifor Polonia și Cipru (domeniu similar de activitate 

cu Emitentul) și Golden Foods Holdings Cipru (societate care deține 55,78% din Golden Foods 

Snacks Romania). Operațional, începând cu 2009, este direct responsabil din postura de CEO de 

business-ul operat de familia Mitzalis în Ucraina, prin Golden Foods Ucraina, preluând acest rol 

de la fratele dânsului, Dl. K. Mitzalis. Așa cum punctam mai sus, divizia din Ucraina este lider de 

piață național pe mai multe segmente. Și dânsul se numără printre membrii fondatori și beneficiarii 

exit-ului al grupului de firme Star Foods. 

• D-na. Angela Turca- Manager Aprovizionare, cu o experiență de peste 20 de ani 

în domeniu, cu abilități de comunicare si negociere, planificare si organizare; printre ariile 

acoperite de dânsa în societate se numără coordonarea personalului implicat în achizițiile de 

materii prime, ambalaje și servicii, optimizează nivelul stocurilor companiei, elaborează și 

implementează proceduri de achiziții, negociază termene de plată și verifică situația contractuală 

a furnizorilor. 
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• D-na. Ionescu Georgiana- Manager Calitate, de profesie inginer calitate, 

începând din 2011si-a desfasurat activitatea in companii din domeniul industriei alimentare si 

farmaceutice. In activitatea profesionala a elaborat Manualul Calitatii, Dosarul Standard de 

fabricatie, studiul HACCP, Food Defence si Food Fraud. Detine cunostinte solide ale standardelor 

ISO 9001, IFS, BRC. 

• Dl. Sorin Petre- Șef Birou Financiar, absolvent al Academiei de Studii 

Aconomice București, promoția 2002, Facultatea de Contabilitate și Informatică Economică, 

secția Audit și Control financiar, gestionează mix-ul de finanțare al companiei, disciplina 

încasărilor, proiectedele de dezvoltare și investiții ale companiei și activitatea de reporting. 

• Dl. Nikos Anyfantis- Director Comercial, cetățean canadian de origine greacă, cu 

o specializare universitară duală, în marketing și finanțe-contabilitate 

11. Detalii cu privire la angajații societății 

Emitentul are o echipă foarte clar structurată la sediul companiei, împărțită în mai multe 

departamente:  

• Administrare și suport, 

• Financiar, 

• Marketing, 

• Resurse umane, 

• Achiziție, 

• Logistică, 

• Vânzări, 

• Producție, 

• Calitatea produselor.  

Toate aceste departamente deservesc întreaga activitate Golden Foods Snacks, acoperind 

toate zonele de dezvoltare și cele de suport, cu accent pe producție si vânzare. 

În luna Septembrie 2022, o echipă internă de 107 de angajați asigura nivelul producției și 

al vânzărilor la nivelul societății. 

 
Sursa: Evidența salariați Golden Foods Snacks S.A.  
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La finalul lunii Septembrie 2022, numărul total al angajaților Golden Foods Snacks a ajuns 

la 107 persoane, din care o poziție de Director General și 3 poziții în consiliul de administrație al 

societății. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, a existat o creștere a numărului de 

salariați cu 5 persoane. 

Cea mai mare parte a angajaților societății cu rol de execuție(83 din 103 la finalul lunii 

Septembrie 2022) are studii medii, iar 20 de persoane au studii superioare.   

Categorie personal (executiv) Nr. angajați 

Administrare și suport 2 

Financiar 5 

Resurse umane 3 

Achiziție 3 

Logistică 13 

Vânzări 5 

Producție 66 

Calitatea produselor 6 

Total 103 

                                                           Sursa: Evidență de personal Emitent 

12. Cota de piață și principalii competitori 

În ceea ce privește marca „ELMAS natura ne inspiră”, aceasta deține următoarele poziții 

în funcție de segmentul considerat și cota de piață pe respectivul segment: 

COTA DE PIAȚĂ Aprilie 2022 

Piața de Semințe Piața de Arahide Piața de Nobile 

Concurența 
Cota de 

piață 
Concurența 

Cota de 

piață 
Concurența 

Cota de 

piață 

Nutline 23.72% Mogyi 24.89% Nutline 7.33% 

Djili 12.95% Nutline 15.82% Elmas 4.41% 

Banzai 10.93% Best  11.30% Mogyi 4.03% 

Elmas 5.88% Elmas 10.97% Best 1.63% 

Private Label 12.06% Private Label 27.97% Private Label 68.15% 

Sursa: Raport cercetare piata Nielsen emis pentru Golden Foods Snacks SA la luna Aprilie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piata Romania 

Concurența Cota de piață 

NUTLINE 17.67% 
MOGYI 10.04% 
BANZAI 6.91% 
DJILI 6.52% 
ELMAS 5.72% 
BEST 4.19% 
Private Label 30.01% 
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Din tabelul alăturat se poate observa că brandul Elmas deține o poziție puternică pe piața 

relevantă, fiind plasat în top 5 branduri.  

Incepand cu anul 2022, vanzarile Elmas au avut un debut bun crescand de la 4.32% cat 

detinea din piata de Alune si Seminte in Ianuarie 2022, la 5.72% din piata la luna Aprilie 2022 

fiind brandul cu cea mai mare crestere pe primele 4 luni din anul 2022 conform raportarii Nielsen 

la luna Aprilie 2022. 

Piata Romania Ianuarie-Aprilie 2022 
ELMAS BRAND Ian Feb Mar Apr 

COTA PIATA 4.32% 4.45% 5.36% 5.72% 
Sursa: Raport cercetare piata Nielsen emis 

pentru Golden Foods Snacks S.A. la luna Aprilie 2022 

 

Pentru anul 2022, managementul societatii 

estimează că piața va inregistra un nivel similar cu cel 

din anul 2019.  

Pentru piata din Romania in anul 2022, 

societatea are ca parte integrantă din planul de 

dezvoltare consolidarea poziției în ceea ce privește 

distribuția și vizibilitatea produselor la raft. Primul pas 

în realizarea acestui plan, a fost de a colabora cu unul dintre cei mai puternici distribuitori naționali, 

PepsiCo. De asemenea, societatea a plasat display-uri și standuri metalice pe piață pentru a 

îmbunătăți atât distribuția (gama de produse), cât și vizibilitatea acestora.  

Obiectivul convenit este ca Marca Elmas să-și tripleze numărul de clienti comparativ cu 

anul 2021, produsele Golden Foods Snacks S.A. ajungând la cat mai multi consumatori, obiectiv 

susținut pentru prima data de promovare prin publicitate TV, accentul fiind pus pe portofoliul de 

seminte Elmas. Această campanie este realizată și datorită faptului că semințele reprezintă peste 

50% din totalul pieșei de Alune si Seminte din Romania si este în continuă creștere,  Romania 

fiind al doilea cel mai mare consumator de semințe din  Europa. 

 

In ultimii 3 ani, compania a facut mai multe investitii in relansarea produselor: 
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- În 2019, societatea a început relansarea pe piață 

a portofoliului din gama Nobile (fistic, caju, 

migdale și alune de pădure). Această categorie a 

fost lansată pe piață prin activități de marketing 

comercial și plasări suplimentare pe raft, în 

special pentru comerțul modern, dar și pentru  

- comerțul tradițional.  

 

- La sfarsitul anului 2019, Emitentul a realizat    

lansarea noului website elmasnuts.ro, cu scopul  

de a promova toate categoriile de produse 

Elmas. 

 

- In anul 2021, societatea a investit in schimbarea 

de ambalaje pentru categoria Semintelor. 

Această categorie a fost lansată pe piață prin 

activități de marketing comercial și plasări 

suplimentare pe raft, în special pentru comerțul 

modern, dar și pentru comerțul tradițional. 

 

- De asemenea, societatea a demarat incepand cu 

luna martie 2022 o ampla campanie de  

publicitate atat prin intermediul retelelor de 

socializare cat si prin intermediul televiziunilor. 

 

-   Contractul de distributie exclusiva a marcii Elmas cu noul distribuitor Pepsico inceput în 

ianuarie 2022, coroborat cu ampla campanie de marketing pe retelele de socializare si prin 

intermediul televiziunilor vor determina o crestere semnificativa a vanzarilor in anul 2022 

precum si in urmatorii ani. 

- Astfel, estimarea ponderii Brandului Elmas in segmentul pietei de alune/seminte va fi de peste 

8% la finalul anului 2022, iar tendința crescătoare atat a pieței, cât și a brandului arată că Elmas 

va avea o cota de piata de aproximativ 12.5% in anul 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piata Romania 

ELMAS BRAND 
Cota de 

piață 

Cota de 

piață 

Cota de 

piață 

  2022 2023 2024 
COTA PIATA 8.0% 10.7% 12.5% 

WWW.ELMASNUTS.RO 

http://www.elmas/
https://www.elmasnuts.ro/TVC_Elmas_Fotbal_Youtube.mp4
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 Actionarii companiei au în plan dezvoltarea și consolidarea pe piețele de export, în special pe 

piața din Polonia unde incepand cu luna Iulie 2022 a inceput contractul pentru distribuție în 

valoare anuală de minim 2,5 milioane de euro. 

Golden Foods Snacks a demarat acest proiect realizand intr-un termen foarte scurt design-

urile ambalajelor precum si standurile pentru produse astfel incat prima livrare din luna iunie 2022 

sa se indeplineasca. 

Pentru a susține consolidarea exporturilor și dezvoltarea companiei, acționarii au aprobat 

emisiunea unei noi tranșe de obligațiuni care să susțină planul de dezvoltare al companiei. 

13. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de 

business 

 

Cifra de afaceri înregistrată de Golden Foods Snacks S.A. reprezintă suma ce rămâne după 

discounturile acordate către clienți. Astfel, aceasta este alcătuită din valoarea facturată de societate, 

venituri diverse, respectiv discounturile acordate către clienți. 

În perioada 2017-2019 a existat o creștere atât în ceea ce privește cantitățile vândute, cât și 

valorile facturate.   

In anul 2020 evolutia vanzarilor a fost influentata de Pandemia Covid 19 diminuand 16% 

din vanzari. 

În anul 2021, Golden Foods Snacks S.A. a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 

37,65 milioane lei,  cu aproximativ 6 milioane lei mai mică decât cifra de afaceri din 2020. Acest 

fapt s-a datorat atat Pandemiei Covid cat si situației tranzitorii dintre contractul cu vechiul 

distribuitor național și noul contract cu Pepsico. În luna iunie a anului 2021 Golden Foods Snacks 

S.A. a luat decizia de a schimba parteneriatul cu distribuitorul pentru comerțul tradițional, iar 

începand cu luna ianuarie 2022 distribuția a fost preluată de către Star Foods EM SRL (PepsiCo). 

În 2021, aproximativ 83% din cifra de afaceri este realizată din activitatea cu comerțul 

modern, în timp ce 17% din aceasta vine din comerțul tradițional și export. 

 

Tone vândute și Valoarea facturată (vânzarea de produs finit si mărfuri) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Tone 
             

3,012  

             

3,697  

             

4,341  

           

3,357  

             

2,770  

Diferența vs An anterior (%) 12% 23% 17% -23% -18% 

Valoare facturată (RON) 
    

53,218,815  

    

62,660,923  

    

70,716,254  

  

59,071,938  

    

53,077,884  

Diferența vs An anterior (%) 9% 18% 13% -16% -10% 

      

  Sursa: Situații financiare Golden Foods Snacks  S.A 
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Evoluția cifrei de afaceri - Golden Foods Snacks 

  
RON 2017 2018 2019 2020 2021 

Cifra de afaceri 39,188,830  46,252,425  53,408,956  43,672,029  37,649,026  

   Valoarea facturată 53,221,396  62,681,447  70,847,974  59,081,437  53,084,548  

   Venituri diverse 2,581  20,525  131,720  9,499  6,664 

Discount acordat către 

clienți 
14,032,566  16,429,023  17,439,018  15,409,408  15,435,522  

                                                                 Sursa: Situații operationale Golden Foods Snacks  S.A       

Cifra de afaceri - Golden Foods Snacks la 30 Sept 2022 

RON 9 Luni 2021 9 Luni 2022 

Cifra de afaceri   27,811,471    44,305,271  

   Valoarea facturată   38,611,261    58,313,990  

   Venituri diverse                    -              61,908  

    Discount acordat către clienți   10,799,790    13,946,811  

    Diferenta CA vs an anterior   59% 
                                                               Sursa: Situații operationale Golden Foods Snacks  S.A 

 

Cifra de afaceri aferenta primelor 9 luni din anul 2022 este de 44,31 milioane lei,  cu 59% 

mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021. 

14. Clienți principali și contracte semnificative 

Mai mult de jumătate din cifra de afaceri (peste 70%) este realizată din vânzarea produselor 

către marii retaileri precum Mega Image, Carrefour, Auchan Romania, Cora, Kaufland Romania. 

Ponderea cea mai mare în cadrul colaborărilor aferente anului 2021, pe comerțul modern a 

fost de 21,31%  iar ponderea cea mai mică pe client, în cadrul acestei categorii de comerț este de 

0,10%. 

15. Principali indicatori operaționali 

În ceea ce privește producția și vânzările pe categorii de produse, Golden Foods Snacks S.A. 

a înregistrat pana la 30 Septembrie următoarea structură de vânzări:  

 30.000.000

 35.000.000

 40.000.000

 45.000.000

 50.000.000

 55.000.000

2017 2018 2019 2020 2021

Evoluția cifrei de afaceri Golden Foods Snacks (Ron)

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 -

 10.000.000

 20.000.000

 30.000.000

 40.000.000

 50.000.000

 60.000.000

 70.000.000

 80.000.000
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Evoluția tonelor vândute și a valorii facturate

Tone Vandute (axa din dreapta) Valoare facturată (RON)
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 Categorie produs 
Procent din total 

vanzari 

SEMINTE 48% 

NOBILE 24% 

ARAHIDE 24% 

FRUCTE 3% 

MIX-uri 1% 

Alte categorii <0.5% 

Total 100% 

16. Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile și gradul de 

îndatorare al societății 

 

În anul 2020, veniturile totale ale Golden Foods Snacks sunt de 44,2 milioane lei, valoare 

mai mica cu 16.9% comparativ cu cea a anului anterior din cauza Pandemiei Covid 19, iar 

cheltuielile totale în aceeași perioadă au fost diminuate cu  18,5% față de anul 2019. 

Pe fondul acestor evoluții, societatea a înregistrat o scadere a profitabilitatii ajungând la 

data de 31.12.2020 la un profit de 11.9 mii lei față de un profit de 394 mii lei inregistrat la sfarsitul 

anului 2019.  

În anul 2021, veniturile totale ale Golden Foods Snacks au fost de 39 milioane lei, valoare 

mai mică cu 11.8% comparativ cu cea a anului anterior, iar cheltuielile totale în aceeași perioadă 

au fost diminuate cu 9,2% față de anul 2020. Cauza principală a diminuării valorii veniturilor a 

fost generata în mare parte de informarea distribuitorului național pe canalul de vânzare tradițional, 

la mijlocul anului 2021, de intenția Golden Foods Snacks de a selecta alt partener pentru regimul 

de vânzare prin comerț tradițional. 

 

 

 

RON 2017 2018 2019 2020 2021 

Cifra de afaceri 39,188,830 46,252,424 53,408,956 43,672,029 37,649,026 

Venituri totale 39,871,750 47,388,260 54,256,156 44,231,931 39,009,963 

Cheltuieli totale 37,904,255 46,105,735 53,861,849 44,152,354 40,083,910 

Profit Operational 
 

2,323,775 

 

2,003,305 

 

1,340,060 

 

1,191,645 

 

166,754 

Profitul brut/(Pierdere bruta) 1,967,495 1,282,525 394,307 79,577 (1,073,947) 

Profitul net/(Pierdere neta) 1,967,495 1,282,525 394,307 11,978 (1,073,947) 

                                                                                             Sursa: Situații financiare Golden Foods Snacks S.A 
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RON 
9 Luni 

2021 

9 Luni 

2022 
Diff 

Cifra de afaceri 
 

27,811,471  

 

44,305,271  

 

16,493,800  

Venituri totale 
 

28,137,585  

 

47,802,889  

 

19,665,304  

Cheltuieli totale 
 

28,596,237  

 

47,693,800  

 

19,097,563  

Profitul brut 
     

(458,652) 

       

109,089  

       

567,741  

Profitul net 
     

(458,652) 

       

109,089  

       

567,741  

Sursa: Situații financiare Golden Foods Snacks S.A 

 

În primele 9 luni ale anului 2022 cifra de afaceri realizată este cu 59% mai mare, respectiv 

cu 16.5 milioane RON mai mare decât vânzările din perioada similară a anului 2021.  

Veniturile totale au crescut cu 19.67 milioane RON, în timp ce cheltuielile totale au crescut 

cu 18.15 milioane RON. 

Rezultatul net de 109.089 lei, aferent primelor 9 luni ale anului 2022, este influențat și de  

vânzarea de către societate a unui teren în proprietate. În urma vânzării terenului a rezultat o 

diferență contabilă negativă, între prețul de vânzare si costul din patrimoniu în valoare de 948,036 

lei. 

Eliminând această pierdere, provenită din diferența de valoare de piață a terenului, profitul 

realizat pe primele 9 luni ale anului 2022, din activitatea de bază este de 1.057.125 lei cu 1.515.777 

lei mai mare comparativ cu primele 9 luni din anul 2021.  

RON 
9 Luni 

2021 

9 Luni 

2022 
Diff 

Cifra de afaceri 
 

27,811,471  

 

44,305,271  

 

16,493,800  

Venituri totale 
 

28,137,585  

 

47,802,889  

 

19,665,304  

Cheltuieli totale 
 

28,596,237  

 

47,693,800  

 

19,097,563  

Profitul brut 
     

(458,652) 

       

109,089  

       

567,741  

Profitul net 
     

(458,652) 

       

109,089  

       

567,741  

Diferenta Vanzare 

Teren  

     

(948,036)   

Profitul brut corectat 
     

(458,652) 

   

1,057,125  

   

1,515,777  

Profitul net Corectat 
     

(458,652) 

   

1,057,125  

   

1,515,777  
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Sumarul Bilanțului anual 

RON 2017 2018 2019 2020 2021 

Diferenta fata de 

anul anterior 

(%) 

   Imobilizări necorporale 
         

20,329,643  

    

20,333,109  

    

20,370,975  

    

20,436,557  

        

20,405,610  
0% 

   Imobilizări corporale 
           

4,079,429  

     

4,086,493  

     

7,939,970  

     

7,875,750  

        

12,628,392  
60% 

   Imobilizări financiare 
             

(14,914) 

        

493,281  

          

27,211  

          

21,660  

              

18,492  
-15% 

Active imobilizate total 
     

  24,394,158  

 

24,912,883  

 

28,338,156  

 

28,333,967  

      

33,052,493  
17% 

   Stocuri 
           

3,028,057  

     

3,881,070  

     

3,686,150  

     

5,621,680  

          

6,216,144  
11% 

   Creanțe 
           

4,785,345  

     

7,301,559  

     

7,638,710  

    

10,012,010  

          

6,913,638  
-31% 

   Casa și conturi la bănci 
             

438,835  

    

(1,504,084) 

        

571,991  

        

122,922  

            

983,512  
700% 

Active circulante total         8,252,237  
   

9,678,545  

 

11,896,851  

 

15,756,612  

      

14,113,294  
-10% 

Cheltuieli în avans 
               

41,254  

          

31,885  

        

253,730  

        

315,489  

            

553,751  
76% 

Total active       32,687,649  34,623,313  40,488,737  44,406,068       47,719,538  7% 

              

   Datorii curente 
         

11,486,004  

    

12,726,126  

    

15,970,658  

    

14,374,233  

        

15,948,415  
11% 

   Datorii pe termen lung 
           

4,235,605  

     

3,645,803  

     

5,872,387  

    

11,374,165  

        

10,937,400  
-4% 

Datorii totale       15,721,609  
 

16,371,929  

 

21,843,045  

 

25,748,398  

      

26,885,815  
4% 

Capitaluri proprii 
         

16,966,040  

    

18,251,384  

    

18,645,692  

    

18,657,670  

        

20,833,723  
12% 

Capitaluri total       16,966,040  18,251,384  18,645,692  18,657,670       20,833,723  12% 

Sursa: Situații financiare Golden Foods Snacks S.A 

 

În ceea ce privește valoarea activelor totale ale societății, aceasta s-a ridicat la 47.719.538 

lei la finalul lunii decembrie 2021, cea mai mare parte a acesteia fiind reprezentată de activele 

imobilizate respectiv valoarea imobilizărilor necorporale 20.405.610 lei. Comparativ cu anul 2020, 

activele totale au crescut cu 7,46% , în principal pe fondul cresterii activelor imobilizate ( 

+16,65%). Activele imobilizate au crescut cu peste 4.7 milioane lei ca urmare a achizitiei fabricii 

de la Filipestii de Padure si investitiilor realizate in fabrica. De asemenea valoarea sumelor din 

conturile bancare a crescut cu 860.590 lei. 

De asemenea s-a menținut pe tot parcursul anului 2021 un stoc de materii prime peste 5.5 

milioane lei. Stocul de materii prime si materiale de ambalat a fost la finalul anului în valoare de 

6.216.144 lei in creștere cu 594.464 lei comparativ cu luna decembrie 2020. 

În ceea ce privește datoriile totale ale societății la finalul lunii decembrie 2021, acestea au 

crescut 4,4% comparativ cu finalul anului 2020, gradul de îndatorare ajungând astfel la 56,34% 

față de 57,98% (în 2020), ușor peste nivelul considerat optim (50%). Mai jos este prezentată o 

estimare a gradului de îndatorare a societății prin raportarea datoriilor la totalul activelor estimate 

ale societății. 
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An 
2020 2021 

Estimare 

2022 

Estimare 

2023 

Estimare 

2024 

Estimare 

2025 

Total active 44.406.068   47.719.539  53.450.639  56.937.494   61.263.563  66.208.816  

 

Datorii totale 

 

 
25.748.398  

  
26.885.816  

 
31.714.334  

 
28.519.316  

 
 24.186.232  

 
18.273.345  

Grad 

îndatorare 57,98% 56,34% 59,33% 50,08% 39,47% 

 
 

27,60% 
                                                        Sursa: Situații financiare Golden Foods Snacks S.A 

Creșterea gradului de îndatorare se datorează noilor credite IMM INVEST contractate la 

finalul anului 2021. 

Creditele IMM Invest Agro, cu garanția Statului Român în proporție de 80%, sunt în 

valoare de 5.000.000 lei pentru capital de lucru și 5.000.000 lei pentru investiții. 

În luna iulie 2022 societatea a contractat 2 credite IMM Prod, cu Garanția Statului Român 

în proporție de 90%, unul în valoare de 5.000.000 lei pentru capital de lucru iar al doilea cu 

valoarea de 4.502.883 lei pentru investiții. La data de 30 Septembrie 2022 din cele două facilități 

era utilizata doar linia de credit de 5.000.000 Lei. 

RON 30 09 2021 30 09 2022 Diff 

   Imobilizări necorporale       20,379,614        20,359,227  0% 

   Imobilizări corporale         7,648,468        12,429,211  63% 

   Imobilizări financiare             20,102              32,939  64% 

Active imobilizate total     28,048,184      32,821,377  17% 

   Stocuri         5,068,387          7,490,508  48% 

   Creanțe       10,092,311        11,976,120  19% 

   Casa și conturi la bănci           572,316          8,483,072  1382% 

Active circulante total     15,733,014      27,949,699  78% 

Cheltuieli în avans           189,679          1,669,659  780% 

Total active     43,970,877      62,440,735  42% 

        
   Datorii curente       14,682,431          9,520,976  -35% 

   Datorii pe termen lung       11,089,428        24,860,341  124% 

Datorii totale     25,771,859      34,381,316  33% 

Capitaluri proprii       18,199,018        28,059,418  54% 

Capitaluri total     18,199,018      28,059,418  54% 

Sursa: Situații financiare Golden Foods Snacks S.A 

 La finalul lunii Septembrie 2022 compania a avut disponibilități în conturi în valoare de 

8.5 milioane RON, în crestere cu 7.9 milioane RON comparativ cu luna Septembrie 2021. 

 De asemenea și valoarea stocului a fost crescută pentru anumite categorii de materii prime 

pentru a putea avea o bună continuitate a producției în cazul unor situații nefavorabile achizițiilor. 

 Datoriile totale la 30 Septembrie 2022 au o creștere de 8,6 milioane lei comparativ cu luna 

Septembrie 2021 ca urmare a contractării celor două facilități de credit de la CEC Bank- IMM 

Invest si IMM Prod. 
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Estimarea gradului de îndatorare până la maturitatea obligațiunilor și gradul de 

acoperire a dobânzilor din EBITDA 

Valori în lei 2022 Est 2023 Est 2024 Est 

 

2025 Est 

Datorii financiare  20.604.251   16.141.334   9.559.967   3.642.857  

Casa și conturi la banci  909.955   1.425.273   4.889.544   7.542.540  

Datorii Financiare Nete  19.694.296   14.716.061   4.670.423  (3.899.683) 

Cheltuieli cu dobanzile 1,521,422 1,331,887 961,261 750,000 

EBITDA 4,352,822 10,416,398 12,500,017 14,905,673 

Acoperire dobândă din EBITDA 2.86 7.82 13.00 19.87 

 

Creditele și împrumuturile societății: 

La data de 30 Septembrie 2022, societatea Golden Foods Snacks avea contractate 

următoarele împrumuturi: 

 

Lista împrumuturilor valabilă la data de 30 Septembrie 2022 

Creditor Tipul Creditului 
Valoare 
Credit 

Moneda 
Perioda 
Contract 

Durata 
contractului 

(ani) 
Sold Efectiv 

            RON EUR 

OTP Bank Imprumut 
   

2,940,000  
RON 

Aug2020-
Nov2022 

2          165,148    

AFS 
Financial 

Imprumut 
   

1,000,000  
RON 

Jan2020-
Sep2023 

3.7          426,000    

CEC 
BANK 

IMM 
INVEST 
AGRO linie 
de credit 

   
5,000,000  

RON 
Nov2021-
Sep2024 

3      5,000,000    

IMM 
INVEST 
AGRO linie 
de 
investitie 

   
5,000,000  

RON 
Nov2021-
Sep2027 

6      4,988,198    

IMM PROD 
linie de 
credit 

   
5,000,000  

RON 
Jul2022-
Jun2025 

3      4,839,320    

IMM PROD 
linie de 
investitie 

   
4,502,883  

RON 
Jul2022-
Jun2028 

6                     -      



 

Page 27 of 40 
 

Lista împrumuturilor valabilă la data de 30 Septembrie 2022 

Bonds 3 
(EUR) 

2022 
Obligatiuni 

   
1,100,000  

EUR 
Jun-2022-
Jun 2025 

3    €   1,100,000  

Bonds 2 
(RON) 

2020 
Obligatiuni 

   
4,000,000  

RON 
Oct-2020-
Oct 2023 

3      4,000,000    

Raiffeisen 
Leasing 
(EUR) 

Leasing - 
Masina de 
ambalat 

 €      
45,600  

EUR 
Feb2019-
Mar2024 

5    €         16,075  

Leasing - 
cantar 
masina de 
ambalat 

 €      
31,800  

EUR 
Nov2018-
Jan2023 

5    €         10,118  

Garanti 
Leasing 
(EUR) 

Leasing - 
stivuitor 
electric 

 €      
12,170  

EUR 
Sept2018-
Oct2023 

4    €           3,010  

Leasing - 
transpaleta 
electrica 

 €        
9,600  

EUR 
Aug2020-
Aug2024 

4    €           4,131  

OTP 
leasing 
(EUR) 

Leasing 
Cuptor 

 €   
203,945  

EUR 
Oct2019-
Jan2025 

5    €      104,357  

Leasing - 
stivuitor 
electric (2 
bucati) 

 €      
42,776  

EUR 
Oct2019-
Jan2025 

5    €         21,013  

TOTAL              19,418,667   €   1,258,704  
Sursa: Centralizator împrumuturi Golden Foods Snacks S.A 

17.  Implementarea principiilor de Guvernanță Corporativă aplicabile SMT  

Societatea Golden Foods Snacks S.A. este o societate antreprenorială, iar actualmente 

societatea are un consiliu de administrație format din 3 membrii. Directorul General al societății 

gestionează relația cu investitorii.  

Întrucât Emitentul are planuri privind dezvoltarea afacerii și consolidarea poziției în 

sectorul producătorilor și distribuitorilor de produse alimentare va avea în același timp în plan 

dezvoltarea comunicării cu investitorii și informarea acestora cu privire la standardele de 

guvernanță corporativă aplicate și a strategiilor de dezvoltare atât prin intermediul mijloacelor 

media cât și prin intermediul rapoartelor curente puse pe platforma Bursei de Valori București. 

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 elementele prognozate diferă cu cel puțin 20% față de 

elementul inclus în prognoză. 



 

Page 28 of 40 
 

18. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii aprobat de organele de 

conducere ale Societatii 

◼   STRATEGIA ELMAS  

 

În anul 2022, strategia companiei este de a-și consolida poziția în ceea ce privește 

distribuția și vizibilitatea produselor pe raft. Primul pas în realizarea acestei strategii, a fost de a 

colabora cu unul dintre cei mai puternici distribuitori naționali, PepsiCo. De asemenea, societatea 

a plasat display-uri și standuri metalice pe piață pentru a îmbunătăți atât distribuția (gama de 

produse), cât și vizibilitatea acestora.  

Obiectivul convenit este ca Marca Elmas  să-și tripleze numărul de clienți comparativ 

cu anul 2021, produsele Golden Foods Snacks S.A. ajungând la cât mai mulți consumatori, 

obiectiv susținut pentru prima oară de promovare prin publicitate TV, accentul fiind pus pe 

portofoliul de semințe Elmas, ținând cont că semințele reprezintă peste 50% din totalul pieței de 

alune și semințe din Romania și este și în continuă creștere. România este al doilea cel mai mare 

consumator de semințe din toate țările din Europa. 

 
 

 În ceea ce privește strategia de relansare a produselor, pe parcursul anului 2020-

2021, societatea a contribuit la îmbunătățirea calității produselor prin trecerea la o materie primă 

de calitate superioară, precum și prin creșterea procentului de arahide întregi vs despicate 

(jumătăți).   

Începand cu anul 2022, societatea are în vedere investirea în canalul de comunicare 

ATL, reducerea diferenței de preț dintre Elmas și actualii lideri de piață (Nutline și Mogyi), 

dezvoltarea continuă a activității de marketing comercial, precum și îmbunătățirea continuă a 

calității produselor.  

În luna Iulie 2022, Golden Foods Snacks S.A. a început exporturile pe piața din 

Polonia în cadrul unui parteniat încheiat cu PepsiCo Polonia prin care devine distribuitorul Elmas 

pentru categorii de produse precum, fistic, caju și migdale și mixuri. 

Managementul societății consideră faptul că prin lansarea tuturor categoriilor de 

produse Elmas, însoțite de o calitate superioară, ambalaje captivante, respectiv de comunicarea 

prin ATL, aceștia vor putea crește marca Elmas și numărul de consumatori loiali.  
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◼   EXPORTURI  

Prezența companiei pe piața internațională a fost destul de limitată în trecut, însă în 

perioada anilor 2017-2019 exporturile au înregistrat creșteri semnificative (+141% în 2017, +71% 

în 2018, respectiv + 31 % 2019), astfel Golden Foods Snacks a reușit să-și consolideze poziția pe 

această piață.  În anul 2020 vânzarea la export a fost condiționată de Pandemia Covid iar creșterea 

nu a mai urmat tendința anilor anteriori și a fost de doar 5%, iar în anul 2021 ca urmare a 

continuității situației pandemice a rezultat o scădere a vânzării cu 24%. 

Anul 2022, ca urmare a îmbunătățirii sortimentului de semințe negre prin creșterea 

calibrului utilizat, prezența pe piața de export va fi îmbunătățită estimând plus 20% comparativ cu 

anul 2021. 

De asemenea, portofoliul de parteneri al Emitentului este în continuă creștere în ceea 

ce privește piața internațională, și anume: Australia, Marea Britanie, Italia, Spania, Canada și Irak.  

 

 

◼   MĂRCI PRIVATE 

 

 În ultimii 4 ani, mărcile private au reprezentat următoarele procente din totalul 

vânzărilor: 

An Vânzări (Marca privată) - RON Procent din vânzări 

2018 17.719.483 31% 

2019  21.445.367     32% 

2020 24.892.414 37% 

2021 28.267.516 34% 

Trim I 2022 6.342.033 34% 

9 Luni 2022 20.380.462 35% 
Sursa: Golden Foods Snacks S.A. 

 

 În anul 2021, partenerul societății cu cea mai importantă marcă privată este Mega 

Image, urmat de Penny/XXL. Managementul societății se așteaptă ca segmentul de mărci private 

să crească în următoarea perioadă, în principal pe fondul îmbunătățirii calității produselor oferite 

clienților. Anul 2021 a marcat și debutul colaborării cu Carrefour Romania si Auchan Romania 

pentru mai multe produse care pentru anul 2022 vor fi pe intreg anul. 

 

19. Factori de risc 

 

Riscul de preț: 

Riscul de preț este dat de riscul ca prețul de piață al produselor respectiv serviciilor vândute 

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. Riscul de preț al societății are ca sursă 

prețul materiei prime si, a materialelor utilizate in activitatea de procesare (ambalaje) precum si 

pretul energiei si a consumabilelor utilizate in activitatea curenta .  



 

Page 30 of 40 
 

 

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 afara țării respectiv din  Uniunea 

Europeană, Brazilia și Republica Moldova. În consecință, plățile de marfă către aceștia se fac în 

EURO, USD sau alte monede. 

În cazul societății, există așadar riscul valutar însă acesta este inclus în preț și este mitigat 

de rotația foarte bună a stocului de marfă. 

 

Riscul de lichiditate: 

 Riscul de lichiditate este asociat deținerii de active imobilizate respectiv financiare. 

Activele societății sunt utilizate în activitatea curentă a acesteia.  

 Riscul de lichiditate este diminuat, având în vedere că plățile către furnizori se fac la termen 

(15, 30, 45, 60 sau 90 de zile), încasarea având loc la momentul vânzării sau la termen de 15, 30, 

45, 60 sau 90 de zile. 

 

Riscuri operaționale: 

Risc de incapacitate temporara de lucru a salariatilor companiei datorat efectelor Pandemiei 

Covid 19.  

Desi emitentul a implementat masuri de siguranta sporita pentru limitarea riscurilor de 

raspandire a virusului Covid 19 in randul salariatilor, atat in cadrul fabricii cat si in cadrul sediului 

central, exista totusi riscul ca o parte din angajati sa fie in incapacitate temporara de munca. Acest 

fapt poate ingreuna organizarea schimburilor de lucru, posibile intarzieri in livrarea comenzilor 

precum si oprirea temporara a activitatii pentru dezinfectarea spatiilor din cadrul fabricii. 

 

Riscul privind blocarea lanțurilor de aprovizionare: 

Intrucat mare parte din furnizorii cu care emitentul colaboreaza sunt din afara tarii pot 

exista situatii sau evenimente cu caracter temporar (pandemie, conflicte politice sau conflicte 

militare) sau permanent care ar putea afecta aprovizionarea societatii cu materii prime si materiale. 

 

Riscuri privind insolvența Emitentului: 

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

obligațiuni vor avea poziția unui creditor chirografar în cadrul procedurii, ceea ce le va asigura un 

rang de prioritate la plată superior numai acționarilor Emitentului și creditorilor care au creanțe 

subordonate față de Emitent. Deși o parte dintre creanțele împotriva Emitentului au fost 

subordonate contractual emisiunii de obligațiuni, tratamentul acestei subordonări în cazul 

insolvenței Emitentului poate comporta anumite riscuri generate de încadrarea tuturor creditorilor 

respectivi în aceeași clasă de creditori (chirografari) având un tratament nediferențiat din partea 

organelor care aplică procedura insolvenței. 

 

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) 
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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). 

20. Informații cu privire la garantarea emisiunii de obligațiuni 

În scopul garantării plății integrale a dobânzilor și răscumpărării obligațiunilor, societatea 

Golden Foods Snacks S.A. (proprietarul actual al mărcii „ELMAS natura ne inspiră”) aduce în 

garanție marca „ELMAS natura ne inspiră”. Această marcă este înregistrată la OSIM (Oficiul de 

Stat pentru Invenții și Mărci), cu nr. 110136 din data de 07.04.2010.  

În cursul anului 2019, marca „ELMAS natura ne inspiră” își schimbă sloganul pentru 

categoria de Nobile, cu „ELMAS the natural choice”. Marca cu noul slogan este înregistrată la 

OSIM, cu nr. 156557 din data de 30.08.2018 și conform certificatului de înregistrare are o durată 

de protecție de aproape 10 ani (până în 02.04.2028) cu posibilitatea de reînnoire.  

Marca adusă în garanție a fost evaluată de către societatea CMF Consulting S.A. în data de 

01.04.2019, respectiv societatea de evaluare ADVANCE FINANCE CONSULTING SRL la data 

de 31.12.2021. Conform ultimei evaluări realizate de către societatea ADVANCE FINANCE 

CONSULTING SRL, prin aplicarea abordării prin venit, mărcile au o valoare de 2.904.000 EUR, 

echivalentul a 14.370.000 LEI. 

Garanția a fost înscrisă în Registrul Național de Publicitate Mobiliară în data de 24.08.2022. 

21. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital 

 

Actionarii societatii vor evalua in perioada 2022-2024 potentialul si utilitatea operatiunilor prin 

piata de capital in viitoare proiecte.  Aceste operatiuni vor fi evaluate atat din perspectiva evolutiei 

pietei in care activeaza, cat si din perspectiva evolutiilor din piata de capital. 

 

22. Auditorul financiar al Emitentului 

 

Auditorul societății, incepand cu 2020, este CONTEXPERT AUDIT & ADVISORY 

S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Gara Herastrau, nr. 2, 

cladirea 1, etaj 5, biroul 7, numar de ordine in Registrul Comertului J40/11325/2018, Cod Unic de 

Inregistrare 39720244, inscrisa in Tabloul Corpului Auditorilor Financiari din Romania cu 

autorizatia de membru nr. 1428/28.11.2018, reprezentata de PASCU MIHAI-MIRCEA în calitate 

de administrator. 

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency
http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency
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23. Alte informații relevante: 

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 5/2018, 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.elmasnuts.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. 

 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. 

http://www.goldenfoods.com.ro/
http://www.bvb.ro/
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 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: 

(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 
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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. 

 

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. 

e) Cheltuieli 

 Cad în sarcina Emitentului toate cheltuielile rezonabile ocazionate de convocarea și 

desfășurarea Adunărilor Generale.  

f) 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. 

24. Semnături 

 

Emitent: GOLDEN FOODS SNACKS S.A.          

Konstantinos Mitzalis-Director General 

 

 

Intermediar:   SSIF. BRK Financial Group S.A. 

   Rat Razvan Legian -Director General Adjunct



 

 

  Anexa 1: Contul de profit si pierdere  

RON 2017 2018 2019 2020 2021 

Cifra de afaceri 39,188,830 46,252,424 53,408,956 43,672,029 
 

37,649,026 

Venituri totale 39,871,750 47,388,260 54,256,156 44,231,931 
 

39,009,963 

Cheltuieli totale 37,904,255 46,105,735 53,861,849 44,152,354 
 

40,083,910 

Profitul brut 1,967,495 1,282,525 394,307 79,577 (1,073,947) 

Profitul net/ (Pierdere neta) 1,967,495 1,282,525 394,307 11,978 (1,073,947) 

                 Sursa: Situații financiare Golden Foods Snacks S.A 

 

RON 9 Luni 2021 9 Luni 2022 Diff 

Cifra de afaceri  27,811,471   44,305,271   16,493,800  

Venituri totale  28,137,585   47,802,889   19,665,304  

Cheltuieli totale  28,596,237   47,693,800   19,097,563  

Profitul brut      (458,652)        109,089         567,741  

Profitul net      (458,652)        109,089         567,741  

Diferenta Vanzare Teren 
 

               (948,036)   
Profitul brut corectat      (458,652)    1,057,125     1,515,777  

Profitul net Corectat      (458,652)    1,057,125     1,515,777  

                               Sursa: Situații financiare Golden Foods Snacks S.A 
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Anexa 2: Sinteza poziției financiare 

RON 2017 2018 2019 2020 2021 30 09 2021 30 09 2022 

   Imobilizări necorporale       20,329,643        20,333,109  
    

20,370,975  
    20,436,557  

    

20,405,610  
         20,379,614         20,359,227  

   Imobilizări corporale         4,079,429          4,086,493       7,939,970        7,875,750  
    

12,628,392  
          7,648,468         12,429,211  

   Imobilizări financiare 
           

(14,914) 
          493,281            27,211            21,660            18,492                 20,102               32,939  

Active imobilizate total     24,394,158      24,912,883   28,338,156    28,333,967   33,052,494        28,048,184       32,821,377  

   Stocuri         3,028,057          3,881,070       3,686,150        5,621,680       6,216,144            5,068,387           7,490,508  

   Creanțe         4,785,345          7,301,559       7,638,710      10,012,010       6,913,638           10,092,311         11,976,120  

   Casa și conturi la bănci           438,835  
      

(1,504,084) 
        571,991           122,922          983,512               572,316           8,483,072  

Active circulante total       8,252,237        9,678,545   11,896,851    15,756,612   14,113,294        15,733,014       27,949,699  

Cheltuieli în avans             41,254              31,885          253,730           315,489          553,751               189,679           1,669,659  

Total active     32,687,649      34,623,313   40,488,737    44,406,068   47,719,539        43,970,877       62,440,735  

                

   Datorii curente       11,486,004        12,726,126  
    

15,970,658  
    14,374,233  

    

15,944,193  
         14,682,431           9,520,976  

   Datorii pe termen lung         4,235,605          3,645,803       5,872,387      11,374,165  
    

10,937,400  
         11,089,428         24,860,341  

Datorii totale     15,721,609      16,371,929   21,843,045    25,748,398   26,885,816        25,771,859       34,381,316  

Capitaluri proprii       16,966,040        18,251,384  
    

18,645,692  
    18,657,670  

    

20,833,723  
         18,199,018         28,059,418  

Capitaluri total     16,966,040      18,251,384   18,645,692    18,657,670   20,833,723        18,199,018       28,059,418  

Sursa: Rezultate financiare Golden Foods Snacks S.A 
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RON 30 09 2021 30 09 2022 Diff 

   Imobilizări necorporale       20,379,614        20,359,227  0% 

   Imobilizări corporale         7,648,468        12,429,211  63% 

   Imobilizări financiare             20,102              32,939  64% 

Active imobilizate total     28,048,184      32,821,377  17% 

   Stocuri         5,068,387          7,490,508  48% 

   Creanțe       10,092,311        11,976,120  19% 

   Casa și conturi la bănci           572,316          8,483,072  1382% 

Active circulante total     15,733,014      27,949,699  78% 

Cheltuieli în avans           189,679          1,669,659  780% 

Total active     43,970,877      62,440,735  42% 

        
   Datorii curente       14,682,431          9,520,976  -35% 

   Datorii pe termen lung       11,089,428        24,860,341  124% 

Datorii totale     25,771,859      34,381,316  33% 

Capitaluri proprii       18,199,018        28,059,418  54% 

Capitaluri total     18,199,018      28,059,418  54% 
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Anexa 3: Bugetul estimat aferent perioadei 2022-2025 

RON 2019 2020 2021 2022 Est 2023 Est 2024 Est 2025 Est 

Cifra de afaceri netă 53,408,956 43,672,028 37,649,026 66,633,603 86,894,347 98,240,627 108,064,690 

   Producția Vândută 66,611,681 58,623,244 52,894,382 84,485,786 106,833,883 119,373,436 131,310,779 

   Venituri din Vânzarea Mărfurilor 4,236,293 458,192 190,166 - - - - 

   Reduceri Comerciale 17,439,018 15,409,409 15,435,522 17,852,183 19,939,536 21,132,809 23,246,090 

Venituri aferente costului Producției        

         Credit 150,460 108,559 794,459 - - - - 

         Debit        

Alte Venituri din Exploatare 422,850 207,812 121,797 - - - - 

Venituri din exploatare - TOTAL 53,982,266 43,988,400 38,565,282 66,633,603 86,894,347 98,240,627 108,064,690 

   Cheltuieli cu Materii Prime 34,524,841 30,265,336 26,230,339 44,817,001 56,637,438 63,188,499 69,507,349 

   Alte Cheltuieli Materiale 445,124 525,890 430,191 754,102 598,029 667,030 733,733 

   Alte Cheltuieli Externe 393,029 368,193 340,366 1,003,685 1,436,596 1,766,285 1,845,768 

   Cheltuieli privind mărfurile 3,778,880 391,846 202,835 - - - - 

   Reduceri comerciale primite (105,449) (38,313) (550,900) - - - - 

   Cheltuieli cu personalul 5,966,438 4,972,023 4,614,914 6,654,791 7,306,745 7,918,798 8,314,738 

   Salarii și indemnizații 5,800,528 4,824,693 4,499,325 6,508,353 7,145,961 7,744,545 8,131,773 

   Cheltuieli cu asig. și prot.socială 165,910 147,330 115,589 146,438 160,784 174,252 182,965 

   Aj.de valoare priv.imob.corp.și necorp. 600,785 570,130 642,508 1,022,915 1,203,917 1,229,315 1,229,315 

         Cheltuieli 600,785 570,130 642,508 1,022,915 1,203,917 1,229,315 1,229,315 

         Venituri - -      

   Aj.de valoare priv.activele circulante 48,299 (36,554) - - - - - 

         Cheltuieli 49,173 -  - - - - 

         Venituri (874) (36,554) - - - - - 

   Alte cheltuieli de exploatare 6,983,714 5,778,203 6,488,275 9,051,203 10,499,139 12,198,911 12,757,428 

   Cheltuieli privind prestațiile externe 6,439,929 5,523,787 6,259,584 8,296,833 9,904,794 11,170,331 11,728,847 

   Chelt.cu alte impz., taxe și        

vărs.asimilate 
245,992 123,526 106,085 632,927 394,648 392,774 392,774 

   Alte cheltuieli 297,793 130,890 122,606 121,443 199,697 635,806 635,806 

Cheltuielile din exploatare - TOTAL 52,642,206 42,796,754 38,398,528 63,303,696 77,681,866 86,968,839 94,388,331 
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RON 2019 2020 2021 2022 Est 2023 Est 2024 Est 2025 Est 

Profitul sau pierderea din exploatare 1,340,060 1,191,646 166,754 3,329,907 9,212,481 11,271,788 13,676,359 

   Venituri din dobânzi 1,357 - 13 - - - - 

   Alte venituri financiare 272,533 243,531 444,668 411,018 - - - 

Venituri financiare - TOTAL 273,890 243,531 444,681 411,018 - - - 

   Cheltuieli privind dobânzile 736,987 792,007 1,186,227 1,521,422 1,331,887 961,261 750,000 

   Alte cheltuieli financiare 482,656 563,592 499,155 - - - - 

Cheltuieli financiare - TOTAL 1,219,643 1,355,599 1,685,382 1,521,422 1,331,887 961,261 750,000 

Profitul sau pierderea financiară        
      Profit -       

      Pierdere 945,753 1,112,068 1,240,701 1,110,404 1,331,887 961,261 750,000 

Venituri totale 54,256,156 44,231,931 39,009,963 67,044,621 86,894,347 98,240,627 108,064,690 

Cheltuieli totale 53,861,849 44,152,353 40,083,910 64,825,119 79,013,753 87,930,100 95,138,331 

Profitul sau pierderea brută 394,307 79,577 (1,073,947) 2,219,503 7,880,594 10,310,527 12,926,359 

Impozit pe profit - 67,599 - 355,120 1,260,895 1,649,684 2,068,217 

Profitul sau pierderea netă 394,307 11,978 (1,073,947) 1,864,382 6,619,699 8,660,843 10,858,141 

Sursa: Golden Foods Snacks S.A. Buget de venituri si cheltuieli aprobate de Consiliul de administratie in data de 11.05.2022 



 

 

Anexa 4: Scadențarul cupoanelor și rambursărilor de principal 

 

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 9.50% 27.06.2022  12.09.2022 29.09.2022 13.09.2022   360 

2 9.50% 29.09.2022 12.12.2022 29.12.2022 13.12.2022   360 

3 9.50% 29.12.2022 13.03.2023 29.03.2023 14.03.2023  360 

4 9.50% 29.03.2023 12.06.2023 29.06.2023 13.06.2023   360 

5 9.50% 29.06.2023 12.09.2023 29.09.2023 13.09.2023  360 

6 9.50% 29.09.2023 12.12.2023 29.12.2023 13.12.2023   360 

7 9.50% 29.12.2023 12.03.2024 29.03.2024 13.03.2024   360 

8 9.50% 29.03.2024 12.06.2024 29.06.2024 13.06.2024   360 

9 9.50% 29.06.2024 12.09.2024 29.09.2024 13.09.2024   360 

10 9.50% 29.09.2024 12.12.2024 29.12.2024 13.12.2024   360 

11 9.50% 29.12.2024 12.03.2025 29.03.2025 13.03.2025   360 

12 9.50% 29.03.2025 12.06.2025 29.06.2025 13.06.2025 100 360 
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