MEMORANDUM

Întocmit în vederea admiterii la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare
a obligatiunilor emise de

INOX S.A.
Cupon: 8% /an
Maturitate: 3 ani
Valoarea maximă a emisiunii de obligațiuni: 1.000.000 EUR
03 Februarie 2022

Emitent:

Consultant autorizat:

INOX 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.

Această pagină a fost lăsată liberă în mod intenționat
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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
Domeniul de activitate
Cod CAEN
Cod Unic de Înregistrare
Număr de înregistrare la Registrul
Comerțului
Adresa Emitentului
Țara în care este înregistrat emitentul
Telefon
E-mail
Adresa website
Numele persoanelor de legătură cu
BVB

INOX S.A.
Fabricarea produselor metalice obtinute prin
deformare plastica; metalurgia pulberilor.
2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute
prin deformare plastica; metalurgia pulberilor.
409430
J23/2005/2006

Str. Atomistilor, nr 12, Magurele, Ilfov, România
România
021/457.53.33; 021/457.53.35
inox@inoxsa.ro
www.inoxsa.ro
Calin Sandel-Director General
Ion Bazac- Presedintele Consiliului de
Administratie
COD LEI
254900AM9US12ZR04159
ISIN
RO52A0Q91GT5
COD CFI
DBFUGR
Simbol tranzactionare obligatiuni
INOX24E
Informațiile folosite în acest Memorandum de prezentare („Memorandumul”), referitoare
la emitent și activitatea acestuia, au fost furnizate de către Inox S.A., societate cu sediul în orasul
Magurele, Judetul Ilfov, strada Atomistilor, nr 12, („Emitentul”) persoanele responsabile din
partea emitentului fiind domnul Calin Sandel (Director General) si domnul Ion Bazac- Presedintele
Consiliului de Administratie.
Verificând conținutul acestui document, persoanele responsabile din partea emitentului,
menționate mai sus, ca reprezentante ale Inox 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 Emitent si obligatiunile
emise de catre acesta
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 oferta conținută 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 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
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sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul
Memorandumului.

2. Scurt istoric al Emitentului
Societatea Inox S.A. având Cod Unic de Înregistrare 409430 este o societate fondata in anul
1937 care a avut initial ca obiect de activitate productia de bijuterii si tacamuri. Dupa 1946
societatea transformata in firma de stat devine cel mai mare producator de tacamuri din inox din
Europa Centrala, asimiland totodata confectii si produse de inox necesare industriei alimentare si
Horeca.
Societatea Inox S.A. s-a infiintat prin Hotararea Guvernamentala nr. 104/16.10.1990 si s-a
privatizat prin metoda MEBO incepand cu data de 20.10.1995.
Aciunile Inox S.A. au fost tranzactionabile pe piata RASDAQ incepand cu data de 22.02.1997
sub simbolul „Inox”.
Incepand cu anul 2015, actiunile Inox S.A. au fost admise la tranzactionare pe sistemul
alternativ de tranzactionare (AeRO) al Bursei de Valori Bucuresti.

3. Descrierea activității:
In anul 2006 Inox S.A. isi muta sediul social si activitatea de productie în orașul Magurele,
Strada Atomistilor nr. 12 in Județul Ilfov, într-o locatie complet nouă și modernă, schimband
complet si dotarea tehnologica cu masini automate cu comanda numerica. Incepand cu anul 2006
s-a modificat complet si profilul de fabricatie, de la articole pentru uz casnic la confectii metalice
din inox si echipamente pentru bucatarii industriale din domeniul Horeca.
Incepand cu anul 2014 INOX devine si producator de confectii metalice specializate pentru
industria navala si a vaselor de croaziera.
In anul 2020, in contextul pandemiei cu virusul COVID19, INOX SA devine producator
de dispozitive medicale, masti chirurgicale de unica folosinta 3 straturi/3 pliuri dispozitiv medical
clasa 1, tip II si tip II R, sub brandul www.mastiromanesti.ro, printr-o investitie intr-o linie de
productie robotizata si complet automatizata. Totodata, INOX SA devine si primul producator de
material filtrant, „ Meltblown „ pentru masti chirurgicale, in contextul promovarii dispozitivelor
medicale produse in Europa.
Productia se realizeaza in doua locatii:
 Calea Victoriei nr.3-5, Sector 3 – fabricatie de masti chirurgicale;
 Str. Atomistilor nr.12, Magurele – fabricatie strat filtrant Meltblown;
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INOX SA este organizata si functioneaza in conformitate cu legile din Romania, fiind
inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2005/2006, avand
Codul Unic de Inregistrare 409430. Duarata de functionare a Emitentului este nedeterminata.
Emitentul este organizat si functioneaza ca o societate pe actiuni in Romania, fiind listata
pe piata SMT AeRO Standard administrata de Bursa de Valori Bucuresti.
Activitatea INOX SA este guvernata de legislatia romaneasca:
Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă;
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
republicata.

4. Informații referitoare la structura acționariatului
Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat de către acționari este în valoare de
10.984.050 RON. Acesta este împărțit în 4.393.620 de acțiuni nominative cu o valoare nominală
de 2,5 lei fiecare. La data de 30.06.2021 structura de actionariat este urmatoarea:
Parte din capitalul
social deținută
Bazac I. Ion
25,461 %
Buduleci Serban Andrei
15,139 %
Ginerva Enterprises LTD
11,731%
Alti actionari
47,667%
Sursa:Evidenta Emitent
Fiecare actiune emisa de Societate confera dreptul la un vot in adunarea generala. In
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Emitentului, niciunul dintre actionarii societatii
nu are drepturi de vot diferite.
Acționari

Număr acțiuni
deținute
1.118.686
665.156
515.444
2.094.334

5. Conducerea societății
Societatea este administrata in sistem unitar si este condusa de un Consiliu de
Administratie compus din 5 membri:
Dl. Ion I. Bazac - Presedinte CA, ales la data de 25.04.2019, pentru o perioada de 4 ani,
pana la data de 25.04.2023.
DL.Valeriu Steriu –Membru CA ales la data de 04.09.2020, pana la data de 25.04.2023.
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DL.Petru Serban Mihailescu- Membru CA ales la data de 29.04.2021, pana la data de
25.04.2023
DNA. Elena Popescu- Membru CA ales la data de 04.09.2020, pana la data de 25.04.2023
DL. Sandel Calin – Membru CA, ales la data de 25.04.2019, pentru o perioada de 4 ani,
pana la data de 25.04.2023.
Conducerea executiva este asigurata de catre domnul Calin Sandel –Director General
Partenerul pentru Dezvoltarea Parteneriatului pentru productia de masti virucide
Bioserenity este domnul Nicolae Voiculescu.
Experienta persoanelor din conducerea societatii:
• Domnul Dr. ION I. BAZAC are studii superioare de medicina generala, masterat in conducerea
afacerilor, diploma de competenta in conducerea serviciilor medicale si sociale, specializare in
managementul sanitar, Doctor Honoris Causa in stiinte diplomatice. Experienţa profesionala:
functii de conducere in diverse companii internationale si la Banca Mondiala, Secretar de Stat la
Ministerul Sanatatii si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministru al Sanatatii. Detine si
functia de Presedinte al Grupului FORZA ROSSA HOLDING, reprezentant oficial Ferrari si
Aston Martin in Romania si in Tarile din Regiunea Balcanica. Detine diverse specializari in
domenii de interes major, fiind participant la congrese internationale in domeniul specific de
activitate: sanatate publica, management sanitar si acreditarea spitalelor. Este coautor la
elaborarea unor carti stiintifice cu aplicabilitate la reforma, finantarea si strategia sistemului
sanitar din Romania. Este membru al CA din anul 2007 si mandatul a fost prelungit pana la data
de 25.04.2023.
• Domnul Ing. SANDEL CALIN este licentiat in studii tehnice. Din anul 1983 si pana in prezent a
activat la INOX SA ocupand diverse functii:
Sef atelier, Sef birou productie, Inginer sef, Director Tehnic. Din anul 2007 pana in prezent detine
functia de Director General a INOX SA.
Este membru CA din anul 2012 si mandatul a fost prelungit pana la data de 25.04.2023.
• Domnul Ing. VALERIU STERIU este licentiat in studii tehnice.
A detinut diverse functii de conducere in societatile: Electrofar SA, Sterochem, La Dorna si
Asociatia Nationala Patronala din Industria Laptelui, Romalimenta.
In perioada 2001 pana 2004 Secretar de Stat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale, Director
al proiectului Bancii Mondiale, Deputat si Presedinte comisie prezindentiala pentru politici
agricole.
Domnul Ing. VALERIU STERIU are mandat de membru CA pana in data de 25.04.2023.
• Domnul Ing. PETRU SERBAN MIHAILESCU este licentiat in studii tehnice, masterat in
mecanica hidraulica detinand peste 19 lucrari in lucrari stiintifice despre sistemele hidraulice de
inalta presiune.
Experienta profesionala :
A detinut functii in diferite societati ICPMUA, Steaua Rosie, Registrul Naval Roman.
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In perioada 1993-2016 a indeplinit functiile de Secretar de Stat, Ministru, Deputat si Senator
Actualmente Prim consilier al Presedintelui CCIR.
Are mandat de membru CA pana in data de 25.04.2023
• Doamna ELENA POPESCU are studii superioare la Facultatea de Farmacie.
Experienta profesionala;
1994-2015 presedinte al Colegiului Farmacistilor Prahova
2004-2015 Vicepresedinte al Colegiului Farmacistilor din Romania,
2009-2012 Consilier Personal al Ministrului Sanatatii
2013 pana in prezent Arbitru din partea Colegiului Farmacistilor din Romania in comisia de
Arbitraj a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Detine o serie de acreditari si certificari in domeniul farmaceutic.
Are mandat de membru CA pana in data de 25.04.2023.
• Domnul Dr. Nicolae Voiculescu a absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila
Bucuresti si si-a inceput cariera in industria farmaceutica in anul 1991.
De-a lungul anilor si-a dezvoltat cariera atat in Romania cat si in Statele Unite, ocupand pozitii
manageriale in diferite arii de responsabilitate precum management general, resurse umane si
marketing, toate acestea in cadrul unor companii farmaceutice multinationale de renume. De la
inceputul carierei sale, Nicolae Voiculescu este un pionier in dezvoltarea comunitatii
farmaceutice si medicale, initiind proiecte noi si creative menite sa adauge valoare atat
comunitatii profesionistilor din domeniul sanatatii cat si serviciilor medicale oferite pacientilor.
Este membru fondator al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente
(ARPIM), a fost Presedinte si Vice Presedinte al acestei organizatii profesionale si a reprezentat
industria farmaceutica de cercetare si dezvoltare in cadrul Consiliului Stiintific al Agentiei
Nationale a Medicamentului. A fost deasemenea si Managing Director, Novartis Pharma Services
Inc. Este membru fondator si membru in consiliul de conducere al Institutului Aspen Romania.

6. Detalii cu privire la angajați
În cadrul societății își desfășoară activitatea un număr de 66 de persoane, din care 65 de
angajați și 1 persoana cu contract de mandat. La data de 31.07.2021 distribuția celor 66 de persoane
implicate în activitate (65 angajati și 1 persoana cu contract de mandat) este următoarea :

Categorie personal
Executie
Tehnic

Nr. angajați
40
13
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Categorie personal
Administrativ
Management
Contract mandat (Director General )
Total

Anul
Nr. Mediu de salariati

Nr. angajați
10
2
1
66
Sursa: Evidente Inox S.A.

Evolutia numarului de angajati Inox S.A.:
2018
2019
59

59

2020
60

Sursa: Evidente Inox S.A.

7. Cota de piață și principalii competitori
INOX S.A. este cea mai importanta fabrica in topul producatorilor romani de produse si
accesorii din inox. Vanzarea produselor societatii se realizeaza in tara dar si la export, in proportie
de 35-40%, procentul fiind in crestere importanta in ultimii 4 ani. Cota de piata in Romania este
de 62%.
Principalii competitori ai societatii in domeniul de produse din inox sunt importatorii si
distribuitorii de produse pentru industria Horeca - cu origine a produselor din China, Italia, Turcia.
In anul 2020, in contextul efortului national de combatere a pandemiei cu SARS COV2,
INOX SA a lansat o linie de productie dedicata fabricarii de dispozitive medicale, CLASA 1, masti
chirurgicale tip II si IIR, executate in conformitate cu Directiva Europeana 93/42/ECC si certificate
conform standardului EN 14683. In paralel INOX SA a devenit primul producator roman de
material filtrant din polipropilena, „ Meltblown” care intra in componenta mastilor chirurgicale si
care are un grad de filtrare testat de peste 99%.
Exista o competitie puternica in domeniul mastilor chirurgicale reprezentata de importatorii de
produse similare din Asia, care s-au dovedit a avea probleme de calitate si respectarea normelor
europene.
In Romania, piata a fost impartita intre 5 producatori certificati, care au introdus pe piata nationala
produse sigure, in conformitate cu legislatia in vigoare, care indeplinesc cerintele de securitate
generala a produselor.
INOX SA detine in acest context 20% din piata producatorilor romani acreditati, de masti
chirurgicale.

Page 10 of 42

8. Detalierea structurii cifrei de afaceri
În perioada 2018-2020 Inox S.A. a înregistrat o diminuare a cifrei de afaceri plecând de la
o valoare de 11.0784.790 lei în anul 2018 și ajungând la 9.006.614 lei la 31 decembrie 2020.
O mare parte din diminuarea cifrei de afaceri a Inox S.A. s-a datorat efectelor Covid 19
care au inceput in trimestrul I al anului 2020. Totodata diversificare activitatii Inox S.A. a atenuat
din scaderea semnificativa a comenzilor de la clientii din domeniul HORECA.
Cifra de afaceri pentru anii 2018 si 2019 a fost realizata in proportie de 100% din productia
si comercializarea confectiilor metalice din inox.
Cifra de afaceri la nivelul anului 2020 a fost realizată în procent de 76% din vanzarea
confectiilor metalice din inox si un procent de aproximativ 24% din vanzarea de masti chirurgicale.
Evoluția cifrei de afaceri este prezentată în tabelul de mai jos.
Anul

2018

2019

2020

Iunie
2020

Iunie
2021

Cifra
Afaceri (lei)

11.784.790

11.881.587

9.006.614

3.553.628

5.890.726

Sursa: Situații financiare Inox S.A.

9. Clienți principali și contracte semnificative
Domeniile de activitate in care activeaza principalii clienti ai INOX SA sunt urmatoarele:
Horeca, Constructii civile si industriale si Constructii navale.
Incepand cu al doilea semestru al anului 2020, INOX SA a demarat activitatea de productie
si comercializarea a mastilor chirurgicale si productia de material filtrant -Meltblown - material
ce intra in componenta masti chirurgicale. In acest domeniu principalii clienti sunt marii retaileri,
depozite farmaceutice, primarii, scoli si alti distribuitori de echipamente medicale.
Ponderea activitatilor in totalul cifrei de afaceri:
Domeniu de activitate

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

HORECA

74%

78%

66%

CONSTRUCTII CIVILE SI
INDUSTRIALE

4%

4%

2%

CONSTRUCTII NAVALE

22%

18%

8%

-

-

24%

100%

100%

100%

MASTI CHIRURGICALE
TOTAL

Sursa: Situații operationale Inox S.A.
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Pentru perioada 2018-2019 cei mai importanti furnizori ai INOX SA au fost furnizorii de table
de inox ( Thyssen Krupp Germania, Vendor Italia, Inox Piave) precum si producatori de diverse
materiale necesare in procesul de productie al confectiilor metalice din inox.
In anul 2020, in contextul pandemiei de SARS COV19, societatea a dezvoltat liniile
de productie de mastilor chirurgicale pentru care initial s-a achizitionat toata materia prima din
export. In prezent materia prima necesara fabricarii mastilor chirurgicale si a materialului filtrant
– Meltblown - se achiziționeză de la producătorii români.
Categorii furnizori
Externi
Producatori locali

Anul 2018
27%
73%

Anul 2019
33%
67%

Anul 2020
45%
55%
Sursa: Evidenta Inox S.A.

10. Principalii indicatori operaționali
Prin modificarile tehnologice realizate in 2006, INOX SA a devenit producator de:
-Echipamente si accesorii neutre pentru bucatarii profesionale, zone de procesare produse
alimentare;
-Solutii complete pentru bucatarii profesionale, super si hypermarketuri;
-Echipamente neutre pentru baruri;
-Confectii metalice, decoratiuni interioare si exterioare din otel inoxidabil sau materiale
comune;
-Mobilier pentru diverse destinatii: Horeca ,naval, urban, office, locuinte, agrement,
-Balustrade din inox sau combinatii de inox cu alte materiale;
-Mobilier si echipamente pentru incinte de spital si pentru penitenciare;
-Solutii la cheie pentru industria de procesare peste, carne (mobilier, instalatii de stocat,
transportat produse etc);
-Rampe si scari de acces pentru persoane cu dizabilitati.
-Instalatii de muls pentru ovine si caprine;
-Sisteme de constructie modulare pentru bucatarii exterioare;
-Elevatoare si lifturi de marfa si persoane;
In anul 2020, in contextul efortului national de combatere a pandemiei cu SARS COV2,
INOX SA a lansat o linie de productie dedicata fabricarii de dispozitive medicale, CLASA 1, masti
chirurgicale tip II si IIR, executate in conformitate cu European Directive 93/42/ECC si certificate
conform standardului EN 14683. In paralel INOX SA a devenit primul producator roman de
material filtrant din polipropilena, „ Meltblown” care intra in compenta mastilor chirurgicale si
care are un grad de filtrare testat de peste 99%.
Exista o competitie puternica in domeniul mastilor chirurgicale reprezentata de
importatorii de produse similare din Asia, care s-au dovedit a avea probleme de calitate si
respectarea normelor europene.
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In Romania, piata a fost impartita intre 5 producatori certificati, care au introdus pe piata
nationala produse sigure, in conformitate cu legislatia in vigoare, care indeplinesc cerintele de
securitate generala a produselor.
INOX SA detine in acest context 20% din piata producatorilor romani acreditati,
de masti chirurgicale.

Mai jos este prezentata structura de produse si volumul lunar al vanzarilor in perioada
ianuarie 2021-iunie 2021:
Cantitate
Nr.
crt.

Luna

Numar
masti
produse

Material
filtrant
produs

Confectii metalice din
inox

Pentru
nave de
croaziera

Pentru
industria
HORECA

(buc)

(ml)

(kg inox)

Mese
(buc)

Spalatoare
(buc)

Hote
(buc)

1

Ianuarie 2021

2.825.000

135.000

6.100

245

110

35

2

Februarie 2021

2.822.550

135.000

12.000

265

115

42

3

Martie 2021

3.275.000

140.000

15.000

270

126

40

4

Aprilie 2021

3.350.000

142.000

6.500

285

134

45

5

Mai 2021

3.350.000

142.000

12.500

280

134

44

6

Iunie 2021

3.982.450

145.000

6.250

306

186

41

TOTAL

19.605.000

839.000

58.350

1.651

805

247

Sursa: Situații operationale Inox S.A.
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11.Scurtă descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile și gradul de
îndatorare al societății
2018
2019
407.822
396.389
10.733.228 10.417.499

Iunie 2020 Iunie 2021
2020
447.281
426.936
437.221
13.099.995 11.076.144 12.752.936

Imobilizări financiare
Active imobilizate total
Stocuri
Creanțe

127.453
11.268.503
1.607.181
4.230.585

140.687
10.954.575
1.349.992
6.275.894

140.687
140.687
13.687.963 11.643.767
5.995.337 5.985.546
6.008.139 4.484.682

140.687
13.330.844
5.440.524
6.393.630

Casa și conturi la bănci
Active circulante total
Cheltuieli în avans
Total active

6.454
24.487
5.844.220 7.650.373
479.957
17.592.680 18.604.948

142.473 688.417
12.145.949 11.158.645
12.670
25.833.912 22.815.082

101.714
11.935.868
25.266.712

Datorii curente
Datorii pe termen lung
Datorii totale
Capitaluri proprii
Capitaluri total

5.228.006 6.062.549
136.713
65.233
5.364.719
6.127.782
12.277.961 12.355.765
12.227.961 12.355.765

RON

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale

9.337.023 6.243.083 9.051.032
33.001
99.570
3.367.323
9.570.024 6.342.653 9.387.765
12.365.450 11.386.179 12.376.176
12.365.450 11.386.179 12.376.176
Sursa: Situații financiare Inox S.A.

În ceea ce privește valoarea activelor totale ale societății, aceasta s-a ridicat la 22.815.082
lei la finalul anului 2020, cea mai mare parte a acesteia fiind reprezentată de activele imobilizate
în valoare de 13.687.963 lei.
Comparativ cu anul 2019, activele totale au crescut în anul 2020 cu aproximativ 38%.
În ceea ce privește datoriile totale ale societății acestea au ajuns la valoarea de 9.570.024
lei la finalul anului 2020, înregistrând o crestere cu aproximativ 56% comparativ cu valoarea de
6.127.782 lei de la finalul anului 2019.
Gradul de îndatorare al societății pentru sfârșitul anului 2020 a fost de 37,04%, în creștere
față de finalul anului 2019 când gradul de îndatorare al societății atingea un nivel de 32,94%.
An

2018

2019

2020

30.06.2020

30.06.2021

Grad indatorare
(Datorii Totale
/Total active)

30.49%

32.94%

37.04%

27.80%

37.15%
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Structura datoriilor totale la data de 30.06.2021
RON
Datorii Totale (lei)

9.387.765

Datorii pe termen scurt (total) din care:

10.758.822

Furnizori

2.920.105

Credite pe Termen scurt (Factoring BRD)

1.852.108

Datorii curente la stat

1.250.000

Datorii pe termen lung (total) din care:

2.087.323

Leasinguri
Credite bancare pe Termen Lung IMM INVEST garantat 80% prin
Fondul de garantare

87.323
2.000.000

Datorii curente la stat*

1.280.000

Asociere in participatiune

3.458.381

Datoriile la bugetul de stat nu sunt restante, in anul 2020 pe fondul pandemiei Covid 19,
societatea a beneficiat de o esalonare la plata a obligatiilor la bugetul de stat, rata lunara fiind in
suma de 88.000 lei.

12.Creditele și împrumuturile societății
La data de 30.06.2021, societatea Inox S.A. avea contractate următoarele împrumuturi:
Nr.
Crt

Creditor

Tip credit

Suma
inițială

Valuta

Sold expunere la
30.06.2021

Maturitate

1

BRD

IMM INVEST

2.000.000

LEI

2.000.000

2024

2

BRD

FACTORING*

4.760.000

LEI

1.852.108

-

40.000

2022(cu
posibilitatea
prelungirii prin
act aditional).

3

Asociat
societate

Imprumut asociat

40.000

USD

Sursa: Situații Inox 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.
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14.Declarație referitoare la politica și practica privind dividendele
Emitentul nu are o politică sau o formă agreată privind dividendele, însă referitor la politica
si practica privind dividendele in ultimii 5 ani conform Hotararilor AGA Inox S.A., profitul obtinut
a fost reinvestit si nu a fost repartizat ca dividend catre actionarii societatii. Actionari Inox S.A.
vor mentine politica de a reinvesti profiturile obtinute si nu vor acorda dividend cel putin pe
perioada maturitatii obligatiunilor.

15.Planul de dezvoltare al afacerii
Planul de dezvoltare a afacerii este reliefat in Acordul de Intelegere (“Memorandum of
Understanding”) semnat intre companiile INOX SA si BIOSERENITY in data de 10.05.2021.
Parteneriatul cuprinde urmatoarele etape definite si cuantificabile in timp descrise mai jos:
1. Asimilarea tehnologiei, in colaborarea cu firma franceza Bioserenity, de fabricare a mastilor cu
performante filtrante, virucide si bactericide;
2. Reabilitarea facilitatilor existente si achizitia de echipamente prntru purificarea aerului;
3. Completarea echipamentelor existente pentru productia mastilor chirurgicale;
4. Implementarea tehnologiei de impregnare a stratului filtrant cu agenti decontaminanti ce
asigura actiunea virucida si bactericida;
5. Fabricarea de masti cu actiune virucida si bactericida;
In contextul pandemiei COVID-19, a devenit din ce în ce mai evident că pentru o protecție
optimă a persoanelor active în domenii critice economice și sociale și care prin profilul lor de
activitate se plasează în categoriile de risc mare și foarte mare de a se infecta, simplele proprietăți
filtrante ale măștilor utilizate nu sunt suficiente, fiind necesare adăugarea altor proprietăți, cum
sunt cele biocide, pentru o reducere cât mai mare riscului de infectare a persoanelor sănătoase care
le poartă precum si de transmitere a bolii de către persoanele bolnave care le poartă.
În anul pandemiei, compania franceză BioSerenity, a reușit să pună la punct o tehnologie
inovativă, CIDALTEX®, care a îmbinat cu succes performanța filtrantă, compliantă cu
standardele aplicabile în prezent în Uniunea Europeană, cu eficacitatea înaltă, virucidă și
bactericidă, a unui agent decontaminant cu profil de eficacitate și siguranță bine cunoscută.
INOX SA si grupul francez BIOSERENITY au semnat in data de 10 Mai 2021 un acord
multitask pentru dezvoltarea in ROMANIA a unei linii de productie integrata pentru producerea
de masti antivirale de tip CIDALTEX, exclusiv pentru necesitatile grupului BIOSERENITY.
Tehnologia CIDALTEX, descoperita si patentata in Europa de catre grupul
BIOSERENITY este actualmente cea mai revolutionara si moderna tehnologie in domeniul
mastilor chirurgicale si respiratorii, asigurand o protectie antivirala de peste 99,6% si neutralizarea
completa a virusului in maxim 5 secunde.
Aplicatiile acestei tehnologii detinuta exclusiv de BIOSERENITY creaza protectia
maxima antipandemica atat in zona medicala, spitale suport COVID si de urgenta si camerele de
garda cat mai ales in zona militara, a serviciilor esentiale si a infrastructurii de securitate nationala.
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INOX SA va deveni prin aceasta investitie furnizorul exclusiv al grupului BIOSERENITY pentru
productia de masti antivirucide si de material filtrant pentru productia din Franta de asemenea
masti.
Cantitatea anuala agreata pentru productia in Romania este de 120 milioane de masti.
INOX SA va realiza pregatirea facilitatii pentru productia de masti iar BIOSERENITY va
asigura toate echipamentele necesare productiei.
Tehnologia CIDALTEX® reprezintă un proces de funcționalizare al cărui rezultat este un
material textil cu proprietăți filtrante și decontaminante. Proprietățile puternice antivirale și
antimicrobiene sunt obținute prin fixarea pe materialul textil a unui agent decontaminant bine
cunoscut: clorura de benzalconiu (ADBAC, CAS N°: 68424-85-1).
Pentru măștile CIDALTEX®, materialul de bază este reprezentat de laminat din fibre
nețesute de polipropilenă obținute prin filare directă (“spunbond”) cu rol de suport mecanic și de
laminat din fibre nețesute de polipropilenă obținute prin pulverizare de polimer topit
(“meltblown”) cu rol de material filtrant. Fibrele nețesute sunt tratate pentru a-și dobândi
proprietățile antimicrobiene și antivirale. Efectul biologic al materialului se bazează pe acțiunea
ADBAC. ADBAC rămâne fixat pe suprafața fibrelor nețesute ca urmare a funcționalizării unui
polimer numit ciclodextrină. Rezultatul procesului inițial de grefare îl reprezintă aderarea
ciclodextrinei la fibre, aceasta fiind urmată de inserarea moleculelor de ADBAC în cadrul
ciclodextrinei (procesul este prezentat schematic mai jos). La nivel de fibră, un compus ABDAC
se eliberează la contactul un agent patogen apropiat (virus, bacterie) și-l neutralizează.
În cadrul procesului CIDALTEX®, fibrele de polipropilenă sunt acoperite cu o rețea din
polimer de ciclodextrină. Această rețea aderă strâns de fibre, acesta fiind un element inovativ cheie.
Moleculele ADBAC sunt apoi imobilizate pe fibre datorită interacțiunilor specifice: complex de
incluziune (ADBAC este sechestrat în interiorul cavităților de ciclodextrină) și interacțiuni ionice
(între polimerii anionici de ciclodextrină și moleculele cationice ADBAC).
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În timpul fazei de dezvoltare a tehnologiei CIDALTEX®, s-a demonstrat că pentru o
distrugere rapidă a microorganismelor patogene, cele mai bune rezultate s-au obținut atunci când
80% din ADBAC se regăsește sub formă de complexe cu ciclodextrină și 20% din ADBAC este
imobilizat prin interacțiuni ionice.
Schematic, prezentam mai jos structura aferenta fiecărui tip de mască CIDALTEX®
CIDALTEX® FFP Medical – structură

CIDALTEX® CHIRURGICAL IIR – structură

Testările efectuate în laboratoare acreditate au indicat următoarele niveluri de performanță
ale măștilor CIDALTEX®, în funcție de tipul acestora:
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CIDALTEX® FFP Medical

CIDALTEX®
CHIRURGICAL IIR

Curățenie microbiană (EN
14683)

< 30 UFC/g

< 30 UFC/g

Scurgere către interior

Formă anti-scurgere
corespunzătoare gradului
FFP2

Eficacitatea filtrării
bacteriene (BFE) (EN14683)

>98%

Filtrare de grad FFP2 (EN
149 cap. 7.9.2)

Solid (NaCl): > 94%

>98%

Lichid (ulei de parafină): >
94%
< 60 Pa/cm2

Rezistență respiratorie (EN
14683)
Rezistență respiratorie la
inspir (EN 149 cap. 7.16)

30 l/min: < 0,7 mBar

Rezistență respiratorie la
expir (EN 149 cap. 7.16)

160 l/min: < 3,0 mBar

Rezistență la stropire (EN
14683 – Tip IIR)

> 16 kPa

> 16 kPa

Acțiune antibacteriană de
contact

> 99,9% la 5 minute (3 log)

> 99,9% la 5 minute (3 log)

> 99,99% la 60 minute (4
log)

> 99,99% la 60 minute (4 log)

Acțiune antivirală de contact

> 99,9% la 5 minute (3 log)

> 99,9% la 5 minute (3 log)

Coronavirus uman (HCoV229E) – Normă ISO18184

> 99,96% la 20 minute (3,4
log, limită de detecție)

> 99,96% la 20 minute (3,4
log, limită de detecție)

Acțiune antivirală
decontaminantă a fluxului de
aer Coronavirus uman
(HCoV-229E)

> 99,99% la 5 minute (4 log)

E. coli (ATTC8739) – Norma
JIS 2801/2000

95 l/min: < 2,4 mBar

Evaluarea de risc a clorurii de benzalconiu (ADBAC) – agent decontaminant
Clorurile de benzalconiu (BACs) sunt molecule cu un spectru larg de utilizări datorită
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proprietăților lor cu spectru larg antimicrobian împotriva bacteriilor, fungilor și virusurilor. În
mod uzual, acestea sunt comercializate ca amestecuri de compuși cu catene alchil de diverse
lungimi, cuprinse între C8 și C18, cu activitate biocidă mai mare pentru derivații C12 și C14
(Pereira & Tagkopoulos, 2019). Utilizarea BACs este larg răspândită, de la utilizări domestice
(balsamuri pentru rufe, produse de igienă personală și cosmetice, soluții de uz oftalmologic și
medicamente care se administrează intranazal (Medicines Agency, 2017) la utilizări agricole,
industriale și clinice, în principal ca dezinfectant.
În raportul emis de către Agenția de Protecție a Mediului din SUA (US Environmental
Protection Agency, EPA) pentru înregistrarea deciziei de eligibilitate a ADBAC, EPA a impus o
limită NOAEL la expunere digestivă cronică de 44 mg/kg și zi, aceasta fiind determinată în urma
studiilor de toxicitate cronică și carcinogenitate efectuate la șobolani. În cadrul aceluiași raport,
limita NOAEL la expunere inhalatorie de scurtă durată și de lungă durată este de 3 mg/kg și zi,
aceasta fiind determinată în urma unui studiu de dezvoltare orală ce a urmărit apariția
hiperactivității și respirației îngreunate la o expunere de 9 mg/kg și zi efectuat la iepuri. În lipsa
unor date specifice fiecărei căi de expunere, se poate presupune, în mod conservativ, că absorbția
în cazul căii de expunere inhalatorii este echivalentă celei aferente căii de expunere orală (adică
100%). Pentru expunerea inhalatorie, s-a aplicat un factor de incertitudine (uncertainty factor,
UF) de 100 pentru extrapolarea conservativă la om a acelor rezultate (10x pentru extrapolarea
interspecii și 10x pentru extrapolarea intraspecie, variabilitate interumană).
Aceasta definește Aportul Tolerabil (Tolerable Intake, TI) de ADBAC pe zi:
NOAEL
= 0,03 mg.kg-1.zi-1

Aport Tolerabil (TI) =
Factor de Incertitudine (UF)

Luând în considerare o greutate medie a unui adult de 58 kg (la femei această greutate
fiind considerată ca fiind un minim), Expunerea Tolerabilă (TE) a fost derivată:
Aport Tolerabil (TI)
Expunere Tolerabilă (TE) =

= 1,74 mg/zi
Greutate medie

În următoarele demonstrații din prezentul raport, s-a comparat aceasta valoare cu
expunerea reală la ADBAC pentru a se evalua Marginea de Securitate (Margin of Security,
MOS) pentru produsele CIDALTEX®.
Testarea eliberării ADBAC din stratul CIDALTEX® în timpul extracției bazate pe
curenți de aer.
Pentru început, stratul CIDALTEX® a fost supus unor curenți puternici de aer care au
trecut prin mască pentru a se putea evalua în condiții reale dacă moleculele ADBAC se pot sau nu
se pot desprinde din materialul stratului.
O bandă de strat CIDALTEX® a fost plasată într-o incintă controlată, prin aceasta trecând
cicluri de curenți de aer (“respirații”) alternând de la [10 secunde la 160 l/min] la [3 secunde la 0
l/min] timp de 4 ore. Aceste cicluri de curenți de aer au scopul de a simula inspirul uman
(BioSerenity, banc de testare PALAS PMFT 1000).
Page 20 of 42

Cantitatea de ADBAC este măsurată înainte și după încheierea testului pentru a se putea
evidenția eventuala desprindere. Cuantificarea duală este efectuată pe baza unei metode HPLC
(detector UV, limită de detecție 5 mcg/cm2) și a unei metode de inhibare bacteriană (limita de
detecție 1,19 mcg/cm2). (Universitatea Lille, unitatea INSERM U1008).
Nu s-a detectat desprinderea (eliberarea) ADBAC din materialul CIDALTEX® expus la
curent puternic, controlat, de aer timp de 4 ore. Prin urmare, cantitatea de ADBAC eliberată este
inferioară celei mai mici limite de detecție: 1,19 mcg/cm2.
După 4 ore de extracție bazată pe curenți de aer, nu s-a detectat migrarea ADBAC din
stratul CIDALTEX®, cu o limită de detecție de 1,19 mcg/cm2.
Testarea eliberării ADBAC din măști în timpul extracției bazate pe curenți de aer

Pentru utilitățile măștilor protective, stratul CIDALTEX® este introdus între alte straturi.
Stratul central CIDALTEX® este complet izolat intern, prevenindu-se orice contact direct al
acestuia cu pielea utilizatorului.
În măștile chirurgicale CIDALTEX® de tip IIR, stratul central este acoperit de două straturi
protective: unul către exterior (către mediul înconjurător), celălalt către interior (vine în contact cu
utilizatorul). Astfel se previne orice contact direct dintre agentul decontaminant (ADBAC) și
utilizator.
Pentru testarea eliberării ADBAC din măști, acestea sunt expuse aceluiași test pe bază de
curent puternic de aer (care simulează respirația indusă) descris anterior (160 l/min cu cicluri
alternative timp de 4 ore și cuantificarea cantității de ADBAC înainte și după testul cu curenți de
aer). Spre deosebire de testarea stratului CIDALTEX®, prezența ADBAC este verificată în toate
straturile măștii.
Rezultatele obținute arată că ADBAC nu a migrat din stratul central CIDALTEX® (marcat
pe grafic “Internal Melt Layer”) către celelalte straturi ale măștii (marcate “Ext”, “Int Spun Layer”
și “Face”).
Aceleași rezultate sunt identificate și pentru măștile CIDALTEX® FFPM (FFP Medical),
care au un strat suplimentar dens, cu rol filtrant, situat între stratul CIDALTEX® și pielea
utilizatorului (în total 2 straturi protectoare între stratul activ și piele).

Aceleași rezultate sunt identificate utilizând metoda HPLC și metoda inhibării bacteriene.
Nu s-a observat migrarea ADBAC din stratul CIDALTEX® către celelalte straturi ale măștilor
atunci când au fost supuse ciclurilor respiratorii cu curenți de aer timp de 4 ore.
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Cantitatea de ADBAC detectată în toate cele 4 straturi ale măștilor CIDALTEX® înainte
și după testul inhalării forțate (4 ore, 160 l/min). Metoda HPLC
Prin urmare, Expunerea Maximă este definită pe baza celei mai bune limite de detecție a
metodei utilizate (1,19 mcg/cm2). Aceasta ia în considerare utilizarea a 2 înregistrări pe zi, cu
perioadă de utilizare de 4 ore. Pentru măștile CIDALTEX®: Expunere Maximă (măști
chirurgicale) = 2 ∗ 1,19 ∗ Suprafața măștii = 0,47 mg.zi-Expunere Maximă (măști FFP M) = 2 ∗
1,19 ∗ Suprafața măștii = 0,61 mg.zi-1
Prin urmare, Marginea de Securitate (MOS) de:
1,74
MOS (măști chirurgicale) =

= 2,9 > 1
0,47

1,74
MOS (FFP Medical) =

= 3,7 > 1
0,47

Aceste margini de securitate se situează cu mult peste 1 și, prin urmare, indică un
risc toxicologic foarte mic al inhalării ADBAC în condiții normale de utilizare.
După extracția pe baza de curenți de aer cu durată de 4 ore, nu s-a detectat migrarea
ADBAC din stratul CIDALTEX®. Pe baza limitei de detecție (1,19 mcg/cm2), Expunerea
Maximă este de 0,61 mg/zi pentru măștile CIDALTEX® FFP M și de 0,47 mg/zi pentru măștile
chirurgicale CIDALTEX®.
După verificarea faptului că nu sunt eliberate cantități decelabile de ADBAC în condiții
reale, s-a efectuat un test de uzabilitate a măștilor la un lot de voluntari.
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Doisprezece voluntari au participat în cadrul unui studiu de ergonomie, în care s-a
comparat confortul și uzabilitatea măștilor CIDALTEX® FFP Medical cu cele ale măștilor FFP2
standard produse de către BioSerenity. Aceștia au purtat 2 tipuri de măști timp de 5 zile, câte 2
măști pe zi. Studiul a fost de tip dublu-orb, pentru a se preveni influențarea participanților și a
evaluatorilor, și a arătat că nu există diferențe în ceea ce privesc senzația la purtare sau
disconfortul resimțit de către participanți între măștile standard și cele CIDALTEX®.
În acest scop, măștile CIDALTEX® FFP Medical au fost colectate după 4 ore de purtare
de către fiecare subiect. Cantitatea de ADBAC din fiecare strat al măștilor a fost determinată pe
mostre recoltate din 3 locații: din fața gurii, din fața nasului și zona de contact cu bărbia.

Cantitatea de ADBAC în diferite straturi ale măștilor CIDALTEX® FFP Medical
înainte și după utilizare. Fiecare coloană reprezintă media celor 60 măști. Coduri de culoare:
albastru = strat extern, portocaliu = stratul principal CIDALTEX®, roșu = stratul secundar
CIDALTEX® (suport), verde = stratul de protecție al feței. Absența coloanelor albastră, roșie și
verde arată că ADBAC a fost mai mică decât limita de detecție (5 mcg/cm2).
Diferența statistică dintre valorile de dinainte de utilizare și cele de după utilizare au fost
mai departe validate utilizându-se un test Student standard (bilateral, condiții homoscedastice).
Rezultatele:
- Pentru zona nasului, p-value = 0,22: nu există diferență statistică între “înainte de utilizare”
și “după de utilizare” (p>0,05).
- Pentru zona gurii, p-value = 0,27: nu există diferență statistică (p>0,05).
- Pentru zona bărbiei, p-value = 0,26: nu există diferență statistică (p>0,05).
Ca rezultat, pentru toate cele 3 locații și pentru toți subiecții, cantitatea de ADBAC din
stratul CIDALTEX® rămâne neschimbată înainte și după utilizare. ADBAC nu a migrat către
straturile intern sau extern ale măștii.
Rezultatele calculelor efectuate anterior pentru Expunerea Maximă și MOS sunt astfel
aplicabile și în acest caz, deoarece nu s-a detectat o cantitate de ADBAC peste valoarea limitei
de detecție.
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După 4 ore de purtare a măștilor de către voluntari, nu s-a detectat migrarea ADBAC
din stratul CIDALTEX® către celelalte straturi ale măștii. Pe baza limitei de detecție (1,19
mcg/cm2), Expunerea Maximă este de 0,61 mg/zi pentru măștile CIDALTEX® FFPM și de
0,47 mg/zi pentru măștile chirurgicale CIDALTEX®.

Test suplimentar de eliberare a ADBAC în extracție pe baza de apă
Stratul CIDALTEX® a fost supus unul test cu scenariul cel rău plauzibil în ceea ce privește
umiditatea, sau scufundarea în lichid, pentru a se evalua potențiala eliberare a ADBAC. Acest caz
nu este reprezentativ pentru utilizarea măștilor în condițiile recomandate dar furnizează informații
despre modul de acțiune al ADBAC. O bandă neclătită de strat CIDALTEX® este plasată într-o
baie cu apă la temperatura camerei, fiind agitată în mod continuu timp de 8 ore (Universitatea
Lille, unitatea INSERM U1008). Cantitatea de ADBAC eliberată din strat în baie este monitorizată
regulat.
Pentru înțelegerea acestor rezultate, trebuie luat în considerare mecanismul de acțiune al ADBAC
din stratul CIDALTEX®:
- O fracție din cantitatea totală de ADBAC este imobilizată prin interacțiuni ionice. Aceasta
fracție este cea imediat disponibilă pentru neutralizarea agenților patogeni la contactul cu aceștia,
în special în cazul bacteriilor.
- Restul cantității de ADBAC este încastrată puternic în cavitățile de ciclodextrină și poate fi
eliberată după contactul cu agenții patogeni. Aceasta este îndeosebi eficace împotriva virusurilor.
Ca exemplu, aceasta permite ca stratul să aibă o eficacitate de reducere a încărcării virale de 99,9%
(3 log) în doar 5 minute (test efectuat pe coronavirus uman HCoV 229E).

Studiile anterioare de extracție pe bază de curenți de aer au indicat ca niciunul dintre aceste
două tipuri de ADBAC nu este eliberat atunci când este supus la curenți puternici de aer.

Fracția de ADBAC eliberată în timp din stratul CIDALTEX® scufundat și supus agitării.
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Testul de extracție pe baza de apă arată că, în mai puțin de 20 minute, 20% din cantitatea
totală de ADBAC este eliberată. Aceasta corespunde exact fracției imediat disponibile de molecule
ADBAC imobilizate prin interacțiuni ionice. După aproximativ 20 minute, nu se mai observă
eliberare suplimentară. Aceasta dovedește fixarea puternică a moleculelor ADBAC în cavitățile
de ciclodextrină de pe materialul CIDALTEX®, chiar în condiții de scufundare completă și agitare.
Nu s-a observat eliberarea moleculelor ADBAC încastrate în materialul CIDALTEX®
scufundat în apă și agitat timp de 8 ore.
Referințe:
MedicinesAgency. (2017). Committee for Human Medicinal Products (CHMP) Questions
and answers on benzalkonium chloride used as an excipient in medicinal products for
human use.
Pereira, B. M., & Tagkopoulos, I. (2019). Benzalkonium chlorides: Uses, regulatory
status, and microbial resistance. Applied and Environmental Microbiology, 85(13).
Registration Eligibility Decision for Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride

16.Factori de risc
Riscuri asociate investitorilor in obligatiuni :
Fiecare potential investitor in obligatiuni trebuie sa stabileasca oportunitatea investitiei
respective in considerarea propriilor circumstante. Fiecare potential investitor ar trebui, in special:
a) sa dispuna de cunostinte suficiente si de experienta pentru a realiza o evaluare
semnificativa a obligatiunilor, a avantajelor si riscurilor pe care le presupune investitia in
obligatiuni;
b) sa aiba acces si sa detina informatiile necesare cu privire la metodele si instrumentele
analitice adecvate pentru a evalua, in contextul situatiei sale financiare specifice, o
investitie in obligatiuni si impactul obligatiunilor asupra portofoliului sau general de
investitii;
c) sa dispuna de suficiente resurse financiare si de lichiditati pentru a suporta toate riscurile
unei investitii in obligatiuni;
d) sa inteleaga pe deplin termenii obligatiunilor si sa fie familiarizat cu modul in care
evolueaza orice indici si piete financiare relevante; si
e) sa poata sa evalueze (fie pe cont propriu, fie asistat de un consultant financiar) posibilele
scenarii privind factorii economici, rata dobanzii si alti factori care pot afecta investitia
precum si capacitatea sa de a suporta riscurile aferente.
Riscul legat de modificari legislative si regimul fiscal:
Activitatea Emitentului precum si rezultatele financiare ale acestuia pot fi afectate urmare a unor
eventuale modificari legislative sau fiscale.
Riscul de preț:
Riscul de preț este dat de riscul ca prețul pentru produsele pe care Emitentul le va realiza
sa scada semnificativ datorita factorilor externi, astfel incat productia sa nu mai rentabila iar planul
de dezvoltare sa fie afectat.
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
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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.
Riscul reputational :
Reprezinta un risc viitor care poate afecta in mod negativ profitul si/sau capitalul Emitentului, ca
urmare a perceptiei nefavorabile asupra renumelui Emitentului de catre parteneri, clienti, actionari,
investitori sau institutii de reglementare.
Riscuri operationale:
Riscuri legate de incapacitatea societatii de a asigura continuitatea productiei si de a onora comenzi
datorita unor riscuri operationale precum defectiuni sau incidente tehnice ale echipamentelor,
incapacitatea temporara a personalului din productie sau a managementului, incendii, inundatii sau
alti factori externi care pot perturba activitatea de productie a Emitentului.
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 stabilite prin contractele comerciale.
Riscul de lichiditate:
Avand in vedere istoricul ultimilor ani exista riscul ca societatea sa se confrunte cu situatii
similare si in urmatorii ani. Istoricul ultimilor ani a constat in inregistrarea de intarzieri la incasarea
creantelor de la clienti, ceea ce poate afecta lichiditatea societatii.
Riscuri de contrapartida:
Dificultati economico–financiare la nivelul Emitentului de a onora obligatii de dimensiuni
mari datorita specificului activitatii sau alte circumstante legate de acesta pot determina onorarea
partiala, cu intarziere sau neonorarea de catre Emitent a obligatiilor de plata, cu consecinte negative
asupra fluxurilor de numerar si a contului de profit si pierdere ale Emitentului.
Riscul de credit:
Se refera la calitatea creditelor luate de catre INOX SA si de probabilitatea de nerambursare a
acestora. In vederea diminuarii expunerii la riscul de credit, INOX SA urmareste mentinerea unui
echilibru rezonabil intre expunerea la riscul de credit si randament, luand in considerare marjele
de piata si efortul de a-si maximiza profiturile.
Riscul privind scadenta anticipata a imprumutului obligatar
Riscul de a incasa dobanda proportional cu perioada in care au fost detinute obligatiunile
si nu pentru toata perioada de emisiune. Acest risc se va materializa doar daca Emitentul va hotari
rambursarea anticipata a emisiunii de obligatiuni.
Riscuri legate de litigii
La data întocmirii prezentului Memorandum, INOX S.A. nu este implicat în litigii sau
procese în instanță în curs de soluționare care ar putea avea impact semnificativ asupra activității
societății.
Riscul privind modificarea regimului fiscal pentru investitorii in obligatiuni
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Potentialii investitori in obligatiuni ar trebui sa aiba in vedere ca li se poate cere sa plateasca
impozite sau alte taxe documentate sau comisioane, in conformitate cu legile si practicile din
Romania. Potentialilor investitori li se recomanda sa apeleze la proprii consultanti in legatura cu
obligatiile lor fiscale specifice aplicabile achizitiei, detinerii, vanzarii si rascumpararii de
Obligatiuni. Doar acesti consultanti sunt in masura sa aprecieze in mod corect situatia particulara
a fiecarui potential investitor.
Riscuri privind insolvența Emitentului
În ipoteza în care Emitentul va fi supus procedurilor de insolvență, deținătorii de
obligațiuni vor avea poziția unui creditor negarantat în cadrul procedurii, creanțele acestora fiind
negarantate, ceea ce nu le va asigura un rang de prioritate la plată superior creditorilor chirografari
ai Emitentului și creditorilor care au creanțe subordonate față de Emitent.
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
17.1 Informații cu privire la valorile mobiliare ce urmează a fi a admise la
tranzacționare
Acționarii societății Inox S.A. au aprobat în cadrul unei ședințe a Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor nr. 1 din 03.04.2020 realizarea unei emisiuni de obligațiuni corporative,
neconvertibile, dematerializate, negarantate, în valoare de maxim 1.000.000 Euro.
Consiliului de Administratie al societății Inox S.A. a stabilit prin decizia nr. 5.1 din 21.06.2021,
respectiv decizia nr. 8 din 08.09.2021 ca BRK Financial Group S.A. să realizeze în perioada
01.09.2021-17.09.2021 plasamentul privat privind emisiunea unui număr maxim de 10.000 de
obligațiuni corporative. Ulterior prin decizia nr. 9 din 28.09.2021 Consiliul de Administratie al
Societatii a aprobat demersurile privind admiterea la tranzactionare a obligatiunilor pe Sistemul
Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti.
In cadrul plasamentului privat au participat un numar de 38 de investitori persoane fizice.
Caracteristicile obligațiunilor sunt următoarele:
•

Număr obligațiuni oferite in cadrul perioadei de subscriere: 10.000 obligațiuni
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Tipul obligațiunilor: obligațiuni negarantate, neconvertibile, dematerializate,
denominate in EURO
Valoarea totală a emisiunii de obligațiuni: 1000.000 EUR
Valoarea nominală a unei obligațiuni: 100 EUR
Pretul obligatiunii in cadrul ofertei:100%
Maturitate: 3 ani
Număr maxim de obligatari carora li se adreseaza oferta: 149 (persoane fizice sau
juridice)
Plata cuponului: trimestrial (08.12.2021, 08.03.2022, 08.06.2022, 08.09.2022,
08.12.2022, 08.03.2023, 08.06.2023, 08.09.2023, 08.12.2023, 08.03.2024, 08.06.2024,
08.09.2024).
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: (25.11.2021, 25.02.2022, 25.05.2022, 25.08.2022,
25.11.2022, 24.02.2023, 25.05.2023, 25.08.2023, 24.11.2023, 23.02.2024, 24.05.2024,
23.08.2024).
Cupon: 8% pe an, brut.
Data de emisiune: 17.09.2021
Plata principalului: la maturitate 08.09.2024.

Obligațiunile subscrise prin intermediul plasamentului vor face obiectul 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.
݂݁ܥ. ݉ݑܰ ݁ݎܽݎ݁݀݊ă݀ܽ݅ݎ݁ ݈݁݅ݖ ݎă =

ሾଷ×ሺଶିଵሻሿାሾଷ×ሺ௨ଶି௨ଵሻሿାሺ௨ଶି௨ଵሻ
ଷ

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 excupon)
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 cu cel puțin 3 zile lucrătoare. Detalii cu privire la aceste plăți se regăsesc în tabelul
următor:
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Nr. zile din an
corespunzator
conventiei de
calcul utilizata

Nr.
Crt.

Rata
cupon
%

Data cupon
precedent

Data
referinta

Data
cupon
curent

Data excupon

1

8.00%

17.09.2021

25.11.2021

08.12.2021

26.11.2021

360

2

8.00%

08.12.2021

25.02.2022

08.03.2022

28.02.2022

360

3

8.00%

08.03.2022

25.05.2022

08.06.2022

26.05.2022

360

4

8.00%

08.06.2022

25.08.2022

08.09.2022

26.08.2022

360

5

8.00%

08.09.2022

25.11.2022

08.12.2022

28.11.2022

360

6

8.00%

08.12.2022

24.02.2023

08.03.2023

27.02.2023

360

7

8.00%

08.03.2023

25.05.2023

08.06.2023

26.05.2023

360

8

8.00%

08.06.2023

25.08.2023

08.09.2023

28.08.2023

360

9

8.00%

24.11.2023

08.12.2023

27.11.2023

360

10

8.00%

08.12.2023

23.02.2024

08.03.2024

26.02.2024

360

11

8.00%

08.03.2024

24.05.2024

08.06.2024

27.05.2024

360

12

8.00%

23.08.2024

08.09.2024

26.08.2024

08.09.2023

08.06.2024

Principal
(EUR)

100

360

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 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.
Răscumpărarea obligațiunilor și scadența anticipată a emisiunii
a) Obligațiunile emise pot fi răscumpărate anticipat, la alegerea Emitentului, în următoarele
condiții:
Conform deciziei Consiliului de Administratie al Emitentului cu nr.5.1. din 21.06.2021,
răscumpărarea parțială sau totală se va putea realiza de către Emitent în orice moment după
trecerea a 12 luni de la data emisiunii , iar deținătorii de obligațiuni vor fi notificați de către
Emitent despre răscumpărare și data de referință cu 30 zile calendaristice înainte de data
răscumpărării.
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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 prorata 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 de la data
emisiunii de obligațiuni, la care se va adăuga dobânda acumulata de la data ultimului cupon plătit
până la data răscumpărării.
Daca emitentul va decide răscumpărarea parțială 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. Detinatorii de obligatiuni vor fi notificati de catre Emitent cu
30 de zile calendaristice inainte de data rascumpararii obligatiunilor. 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
emisiunea de obligațiuni va fi tranzacționată, în funcție de interesele și disponibilitățile financiare
ale Inox 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
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participa la deliberările adunării deținătorilor de obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le
posedă.
Emisiunea de obligațiuni a Inox S.A poate fi declarată scadentă anticipat în următoarea situație:
•

Ratarea plății integrale sau parțiale a cupoanelor, așa cum sunt ele eșalonate la Cap. 2 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

18. Destinația surselor financiare atrase prin emisiunea de obligațiuni:
A. Reabilitarea facilitatilor existente si achizitia de echipamente purificare aer, in suma de
600.000 euro.
B. Completarea echipamentelor existente pentru productia mastilor chirurgicale standard,
in suma de 400.000 euro
A. Pentru obtinerea unui material textil cu proprietăți filtrante și decontaminante, zona de
productie necesita o hala cu un mediu de fabricație curat în care sunt controlate particulele din aer,
temperatura, umiditatea, verificarea fluxului de aer.
Necesarul de suprafata este de 2.000 metri patrati existenti care trebuie reamenajati astfel
incat sa indeplineasca conditiile de lucru specifice.
Spatiul de productie trebuie sa fie un mediu controlat, cu un nivel scăzut de poluanți, cum
ar fi particule de aerosoli, praf, microbi și vapori chimici.
Etapele proiectului de amenajare hala de productie curata includ:
− Proiect preliminar.
− Elaborarea documentelor de construcție.
− Achiziții.
− Constructie.
Fiecare incapere din hala de productie trebuie să indeplineasca anumite conditii pentru a
îndeplini standardele de bază. Acestea includ pereții, ușile, tavanele, podelele, ferestrele și
sistemul HVAC (tratarea aerului).
HVAC (fig 1) înseamnă încălzire, ventilație și aer condiționat. Este un termen general
pentru confortul mediului interior, care creează calitatea aerului interior (schimbarea aerului pe
oră, temperatură și umiditate).
Camerele curate sunt proiectate pentru a realiza și menține un flux de aer în care întregul
corp de aer dintr-o zonă limitată se mișcă cu viteză uniformă de-a lungul liniilor de curgere
paralele. Acest flux de aer se numește flux laminar. Fluxul de aer restricționat provoacă
turbulențe, iar turbulența poate duce la mișcarea particulelor.
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Menținerea fluxului laminar reduce riscul de contaminare în aer.

Fig.1 MODELE HVAC
Proiectarea și construirea unei camere curate trebuie să implice utilizarea panourilor de
cameră curată cu pereți duri și a altor componente care contribuie la o zonă curată.
Sistemele modulare de perete de cameră curată trebuie să poată evita contaminanții, cum
ar fi particulele din aer, precum și să permită crearea unui mediu în care fluxul de aer,
temperatura și umiditatea sunt controlate.
Pereți modulari de cameră curată
Camerele curate modulare sunt formate din componente prefabricate, inclusiv pereți și
uși (fig 2). Principalul avantaj al camerelor curate modulare este că sunt rapide și ușor de
construit, în comparație cu camerele curate construite folosind metode standard de construcție.
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Dacă un panou de perete este deteriorat, se poate scoate și înlocui.

Fig.2.Montaj pereti si usi

Fig.3 Compartimentare interioara
Dulapuri:
Camerele curate ar trebui să aibă dulapuri cu un design de trecere, astfel încât lucrătorii
să poată deplasa cu ușurință articole dintr-o zonă în alta, menținând în același timp un mediu
curat.
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Fig.4 Montare tavan

Fig 5. Montare sistem de conditionare aer (filtre HEPA) si iluminat.
Iluminare:
Luminile pentru camere curate a trebui să asigure o iluminare adecvată, având în
același timp un design care le face ușor de curățat în mod regulat, pentru a reduce prezența
contaminanților.
Filtre de aer:
Camerele curate trebui să aibă filtre HEPA (fig 5) pentru a ajuta la eliminarea
contaminanților și a altor particule dăunătoare din aer.
Plafoane:
Plafoanele (Fig 4) pentru camere curate trebui să aibă un sistem T-grid pentru iluminat și
alte componente, precum și o structură de susținere durabilă și robustă și panouri care au
margini sigilate. Aceste margini etanșe ajută la prevenirea pătrunderii contaminanților în aer în
încăperile curate.
Pereții camerei curate sunt realizate dintr-o gamă largă de materiale (fig 6,7,8).
Materialele de suprafață utilizate în panourile de perete pentru încăperi curate includ melamină,
aluminiu vopsit, oțel inoxidabil, sticlă, policarbonat și ghips acoperit cu vinil.
Toate suprafețele pereților camerei curate sunt proiectate pentru a fi ușor de curățat,
astfel încât să putem evita murdăria și praful care va contamina mediul controlat.
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Fig.6

Fig.7
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Fig .8
Camerele curate sunt expuse în fiecare zi la o curățare intensă cu o varietate de
substanțe chimice puternice pentru a asigura niveluri ridicate de igienă. Ușile de cameră curată,
ca orice alte suprafețe de cameră curată, trebuie să fie rezistente la utilizarea regulată a oricăror
produse de curățare și orice reacție între ușă și substanțele chimice trebuie evitată.
Într-o cameră curată, siguranța este pe primul loc. Prin urmare, fiecare parte a
produsului ar trebui să fie proiectată pentru a îndeplini cele mai înalte cerințe de siguranță.
Panourile de vizibilitate (Fig 8) din uși trebuie să fie geamuri de siguranță și rezistente la
spargere pentru a preveni orice risc de împrăștiere a sticlei dacă panoul se sparge
B. Linie automatizata pentru fabricarea măștilor respiratorii FPP2
Linia automatizată de producție a măștii N95 / FFP2 integrează formarea măștii,
presarea marginilor, tăierea, sudarea benzii urechii, încărcarea clemelor nasului și imprimarea.
Echipamentele ultrasonice automatizate sunt utilizate pentru formarea și fabricarea măștilor.
Sunt necesari doar 1-2 operatori de mașini pentru o întreagă linie de producție.

Page 36 of 42

19. Auditorul societății
In prezent, auditorul financiar al Emitentului este International Audit & Consulting SRL,
cu sediul social în Bucureşti, Piata Natiunilor Unite nr. 3-5, bloc B2, et. 1, ap. 5, cam 1, sector 4,
înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8329/2015, cod de înregistrare fiscală
34748503, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cu
număr de autorizaţie 1297/2016, reprezentată legal de Moraru Adriana.

20. Societăți afiliate
Nu este cazul.

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 republicata 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.inoxsa.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 Generanseală. 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
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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:
(i)

să îndeplinească toate acțiunile de supraveghere și acțiunile pentru protejarea
intereselor comune ale deținătorilor de obligațiuni sau să autorizeze
Reprezentanții pentru îndeplinireaacestor 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 aunui astfel de fond;

(iii) să se opună oricărei modificări aduse actului constitutiv al Emitentului care pot
afecta drepturile deținătorilor de obligațiuni;
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(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 procesulverbal al ședinței.
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: Inox S.A.
Calin Sandel -Director General

digital de
CALIN Semnat
CALIN SANDEL
Data: 2022.02.04
SANDEL 10:34:20 +02'00'

Intermediar: SSIF. BRK Financial Group S.A.
Rat Răzvan Legian -Director General Adjunct
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Anexe
1. Sinteza contului de profit și pierdere
RON
Cifra de afaceri
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profitul brut
Profitul net

2018
11.784.790
11.619.973
11.493.214
126.759
101.115

2019
11.881.587
12.014.274
11.851.602
162.672
127.804

2020
9.006.614
11.710.625
11.690.160
20.465
9.685

Iunie 2020
3.553.628
4.196.571
5.166.156
-969.585
-969.585

Iunie 2021
5.890.726
6.847.913
6825.355
22.558
10.727

Sursa: Rezultate financiare Inox S.A.

2. Sinteza poziției financiare
RON

2018
2019
407.822
396.389
10.733.228 10.417.499

Iunie 2020 Iunie 2021
2020
447.281
426.936
437.221
13.099.995 11.076.144 12.752.936

Imobilizări financiare
Active imobilizate total
Stocuri
Creanțe

127.453
11.268.503
1.607.181
4.230.585

140.687
10.954.575
1.349.992
6.275.894

140.687
140.687
13.687.963 11.643.767
5.995.337 5.985.546
6.008.139 4.484.682

140.687
13.330.844
5.440.524
6.393.630

Casa și conturi la bănci
Active circulante total
Cheltuieli în avans
Total active

6.454
24.487
5.844.220 7.650.373
479.957
17.592.680 18.604.948

142.473 688.417
12.145.949 11.158.645
12.670
25.833.912 22.815.082

101.714
11.935.868
25.266.712

Datorii curente
Datorii pe termen lung
Datorii totale
Capitaluri proprii
Capitaluri total

5.228.006 6.062.549
136.713
65.233
5.364.719
6.127.782
12.277.961 12.355.765
12.227.961 12.355.765

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale

9.337.023 6.243.083 9.051.032
33.001
99.570
3.367.323
9.570.024 6.342.653 9.387.765
12.365.450 11.386.179 12.376.176
12.365.450 11.386.179 12.376.176
Sursa: Rezultate financiare Inox S.A.

3. Organigrama Inox S.A.

4. Bugetul estimat aferent perioadei 2021-2024 aprobat de Consiliul de Administratie al Inox S.A. in data de
21.06.2021

Rat Razvan Legian
07/02/2022 08:15:31 UTC+02
Sursa: Buget estimat Inox S.A.
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