MEMORANDUM
întocmit pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
în cadrul SMT în data de 14 aprilie 2022
(Document de Prezentare a Societății)

Potenţialii investitori în societăţile admise în cadrul SMT trebuie să fie în cunoștinţă de cauză cu privire la faptul
că sistemul multilateral de tranzacţionare este o piaţă pentru care există tendinţa să se atașeze un risc
investiţional mai ridicat decât pentru societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă 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.

Consultant autorizat:

GOLDRING
Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 ▪ Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 ▪ Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 ▪ CUI: RO10679295 ▪ Capital social: 400.000 lei
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Notă către investitori

Emitentul declară că, după cunoștința sa, prezentul Memorandum (Document, Document de
Prezentare) cuprinde toate informațiile semnificative cu privire la Societate și instrumentele
care fac obiectul admiterii la tranzacționare, că informațiile cuprinse în acest Document sau la
care acesta face referire sunt conforme cu realitatea sub toate aspectele importante și nu
conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia, iar opiniile și intențiile
exprimate în prezentul Document sunt declarate în mod onest.
Estimările, previziunile și planurile Emitentului prezentate în acest document sunt oferite cu
bună credință și nu pot fi considerate ca angajamente din partea acestuia.
Prezentul Document nu reprezintă un prospect în sensul prevederilor Regulamentului (UE)
1129/2017 sau ale legii privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, iar
informația cuprinsă în Memorandum poate fi supusă completărilor și modificărilor ulterioare,
fără o notificare prealabilă.
Nimic din conținutul prezentului Document nu reprezintă și nu face parte din nicio ofertă sau
recomandare de a cumpăra valorile mobiliare la care se face referire în cadrul acestuia.
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Stimați investitori,
Provocarea unui domeniu nou și intuitiv precum cel al aplicațiilor de tip AgTech/pentru
agricultură mi se pare ofertantă și revoluționară în acest moment pentru România și pe plan
internațional, când asistăm la schimbarea de macaz/de ștafetă între generații. Este doar o
chestiune de timp până când millenialii și generația Z își vor da seama că agricultura este un
domeniu peren, poate cel mai durabil în care se poate investi. Până la urmă, o economie nu
poate neglija acest sector, pentru că nu poate exista fără agricultura de subzistență. Aplicațiile
pentru agricultură joacă un rol pivot în crearea ”agriculturii smart” sau ”de precizie”, înlesnind
calea pentru toți participanții la procesele agricole prin punerea la dispoziție a unui know-how
dedicat/specializat.
Am pășit pe drumul antreprenoriatului după o experiență de peste 10 ani în agribusiness, în
care am parcurs toate etapele firești de evoluție. Când înființezi o companie, visezi la impactul
pe care vrei să îl creezi, să schimbi felul în care vezi agricultura peste cîțiva ani prin plusvaloarea generată. Sunt conștient că, fiind un start-up la început de drum, va trebui să navigăm
cu perseverență și dedicare ieșite din comun pentru a performa și a crea rezultate notabile și
durabile. În același timp, însă, nu putem ignora fereastra de oportunitate pe care domeniul
AgTech o reprezintă.
Infrastructura IT aplicată în agricultură are potențialul de a deveni un game-changer în noua
eră informațională: dacă până în prezent agricultura era un domeniu rezervat exclusiv
cunoscătorilor și inițiaților, apariția noilor tehnologii bazate pe inteligența artificială permite
accesul facil pentru toți utilizatorii acesteia. Milenialii și generația Z reprezintă vectorii schimbării
pentru România viitoare, iar pachetul de know-how pe care CHRD îl pune la dispoziție va
contribui la crearea instrumentelor necesare pentru a face acest lucru posibil. Ne dorim să
internaționalizăm serviciile oferite în cadrul aplicațiilor, motiv pentru care am conceput toate
modulele IT&AI în versiune worldwide, în funcție de aria de utilizare. Pentru început, dorim să
monetizăm aplicația Agrobazar as-a-service în Ungaria, Austria, Germania, Polonia și Italia.
Scopul nostru este să ajutăm la simplificarea agriculturii și, totodată, la creșterea accesibilității
în acest domeniu prin servicii versatile și elaborate de cunoaștere, diagnoză, monitorizare și
tratament specifice tuturor tipurilor de culturi, de mică și mare întindere, vizând adresarea către
o plajă cât mai largă de clienți - de la cei neinițiați, la profesioniști. Smartphone-urile, ca
etalon/pilon al tehnologiei digitale din prezent, creează apanajul abordării proceselor agricole
dintr-o perspectivă ușor accesibilă. Într-un astfel de context, oferirea de soluții real-time,
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integrate, ”la un tap distanță”, pentru identificarea bolilor și dăunătorilor sau generarea unor
scheme complexe de tratament, nu reprezintă decât un pas firesc.
Sunt mândru de echipa tânără, dinamică și plină de entuziasm cu care am pornit la drum și
suntem determinați să producem schimbări majore în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii
în România și la nivel internațional. Cât privește domeniul IT&AI, am ales să lucrăm cu specialiști
de top, o echipă externă dedicată aceluiași țel comun, de a crea servicii pentru agricultură.
Inovația este motorul din spatele motivației noastre, iar etica în afaceri și profesionalismul sunt
elementele-cheie pe care mizăm și care ne recomandă.
Mulțumim celor care ni s-au alăturat, deja, și am încredere că, atât timp cât vom livra produsele
așteptate de utilizatori și servicii profesioniste B2B și B2C într-o experiență integrată, cuplată
cu perseverență și o etică de business în toate interacțiunile noastre, echipa investitorilor
Chromosome se va mări și randamentul investiției lor va fi tot mai ridicat.
Ne bucurăm să anunțăm realizarea multora dintre obiectivele propuse în cadrul Plasamentului
Privat - prima rundă de finanțare a companiei Chromosome Dynamics pe piața de capital -,
realizări care au adăugat valoare afacerii și deținerilor acționarilor noștri. Buna gestiune a
infuziei de capital a permis accelerarea implementării proiectelor pilon pentru strategia de
dezvoltare extensive a Chromosome Dynamics.
SpellBOX, un device high-tech inovator și un proiect important în portofoliul de produse și
servicii marca CHRD, este deja în etapa de prototipare, lansarea acestuia fiind estimată la
mijlocul anului curent.
Agrobazar, primul marketplace cu profil agroindustrial din România, a depășit, la finalul anului
2021, numărul de 100.000 de produse listate în 12 categorii menite să cuprindă tot sectorul
agro-alimentar. În prezent, peste 10.000 de utilizatori se aprovizionează prin intermediul
Agrobazar Marketplace cu produse de la micii și marii producători și distribuitori-parteneri, în
condiții de plată diversificate și favorabile, existând și posibilitatea serviciilor de creditare.
Mai mult, Chromosome Dynamics a răspuns extrem de prompt la ferestre de oportunitate
pentru business și, în doar câteva luni, a construit și a lansat două produse-concept noi: ORGNit
și Tortoise. Atât Tortoise – aplicație de tip delivery, cât și ORGNit – sistem de etichetare cu
hologramă integrată sunt monetizabile rapid și sigur, în timp ce vor susține direct și succesul
celorlalte proiecte în curs.
Pasul firesc pentru noi în următorii trei ani este o creștere accelerată a cifrei de afaceri și
profitului, susținută de ritmul alert al domeniului în care activăm și de tehnologiile inovatoare
pe care urmează să le promovăm. Urmărim o creștere susținută organică, dar și non-organică,
iar un exit este exclus, deoarece compania are potențialul de a devein unul dintre cei mai
importanti furnizori de tech pentru agribusiness-ul secolului XXI, worldwide.
Vă invit să parcurgeți povestea noastră în cele ce urmează și sperăm să vă inspirăm în a
continua să investim împreună într-un viitor agricol tehnologizat sau în a veni alături de noi,
acționarii Chromosome Dynamics. Dacă aveți întrebări legate de modelul de business sau de
planurile noastre de viitor, îmi puteți scrie la investitori@chromosome-dynamics.ro
Construim împreună,

IONEL Mugurel Gabriel,
Fondator, Acționar principal și Director General Chromosome Dynamics S.A.
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1.

Persoane responsabile din partea Emitentului și a
Consultantului Autorizat

Persoana responsabilă din partea Emitentului
Pentru caracterul exact, complet, nedistorsionat și conform cu realitatea al prezentului
document în toate aspectele sale importante, persoana responsabilă este dl. IONEL Mugurel
Gabriel, Director General și Administrator unic al societății Chromosome Dynamics S.A.
denumită, în continuare, „Chromosome Dynamics”, respectiv, „Societatea” , „Emitentul” sau
abreviată simplu, ”CHRD”, conform simbolului de tranzacționare alocat.

Persoana responsabilă din partea Consultantului Autorizat
Consultantul Autorizat contractat în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății
este SSIF GOLDRING S.A., reprezentată de dl. Zahan Virgil Adrian, în calitate de Director
General, care își asumă răspunderea pentru profesionalismul și calitatea prelucrării și
prezentării informației oferite de Emitent. De asemenea, Consultantul Autorizat declară că, după
cunoștința sa, prezentul Memorandum oferă informații conforme cu realitatea și nu prezintă
omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia. Totodată, declară că nu a
condus o verificare independentă a informațiilor puse la dispoziție de către Emitent și nu acordă
nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea sau completitudinea
acestor informații. Nimic din conținutul prezentului Document nu este și nu va fi considerat a fi
o promisiune sau o garanție a Consultantului Autorizat în nicio privință și acesta declină orice
răspundere în legătură cu performanțele viitoare ale Emitentului sau evoluția cotației acțiunilor
sale pe piața de capital.

2.

Informații generale despre Emitent

Denumire Emitent: CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
Emitentul este persoană juridică română de drept privat și funcționează în conformitate cu legile
române aplicabile.
Număr înregistrare la Registrul Comerțului: J40/1800/2020, atribuit în data de 18.02.2020
Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
Cod CAEN : 4791
Codul CAEN corespunde activității de ”comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi
sau prin Internet”.
Domeniu de activitate : marketplace agricol online (de tip multi-vendor).
După implementarea planurilor de dezvoltare, prin integrarea modulelor IT constând în aplicații
de tip tech și high-tech pentru agricultură, Emitentul se va încadra în categoria marketplace
AgTech.

3

Memorandum admitere la tranzacționare în cadrul SMT a acțiunilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

CUI : RO42234198
Cod LEI :

787200A1J860FOEACP15

Sediu social :
Bucureşti, Sector 6, Drumul Valea Furcii, Nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24
Sedii secundare / Puncte de lucru :
- Sediu secundar: București, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu, Nr.6L, Campus 6.1, Birou 221, Et.2;
- Sediu secundar: Filiași, B-dul Racoțeanu, Nr.210, imobil C7, Atelier 1 – Corp 1, jud.Olt;
- Sediu secundar: Filiași, Str. Morii, Nr.7, jud.Dolj.
Telefon :

0739.616.751

Fax :

N/A

E-mail :

investitori@chromosome-dynamics.com

Website :

https://www.chromosome-dynamics.com

3.

Informații despre acțiunile pentru care se solicită admiterea la
tranzacționare

Simbol de tranzacționare:

CHRD

Cod ISIN:

ROZ5681K54Z2

Cod FISN:

CHROMOSOME/REGSHS RON0.2

Cod CFI:

ESVUFR

Număr total acțiuni:

612.459 acțiuni

Valoare nominală acțiuni:

0,2 lei/acțiune

Capital social:

122.491,8 lei

Număr deținători acțiuni:

66

Free float:

23,51%

Capitalizare anticipată:

18.373.770 lei (aprox. 3,7 milioane euro, rezultată în urma
derulării ofertei celor 111.929 de acțiuni prin plasament privat la
prețul de emisiune de 30 lei/acțiune)
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4.

Informații cu privire la oferta de acțiuni realizată în vederea
admiterii la tranzacționare

Anterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor CHRD, Emitentul a derulat o operațiune de
majorare de capital social cu aport în numerar, prin emisiunea de noi acțiuni oferite în cadrul
unui plasament privat intermediat de SSIF GOLDRING S.A., în conformitate cu prevederile
hotărârii AGEA nr. 5/15.09.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.
4151/08.10.2021.
Perioada de derulare a ofertei:

27 septembrie 2021 – 01 octombrie 2021

Valoarea emisiunii:

3.357.870 lei

Număr de acțiuni emise:

111.929

Valoare nominală acțiuni:

0,2 lei/acțiune

Preț de emisiune:

30 lei/acțiune

Destinația fondurilor obținute:
Fondurile atrase, în sumă de 3.357.870, au fost, deja în măsură de 70% direcționate spre
implementarea proiectelor pilon ale strategiei de dezvoltare a Societății.
Așa cum s-a precizat în documentul de ofertă aferent plasamentului privat, capitalul nou intrat
are următoarele destinații:
- 37% pentru proiectele de dezvoltare software-hardware Maia, Spellbox, Homeland;
-

16% pentru promovare online și marketing digital;
15% pentru servicii IT (Data Center, suport IT, mentenanță, chirii echipamente);
9% pentru extindere spații birouri;
23% pentru cheltuieli cu resursa umană.

5.

Informații cu privire la alte oferte de instrumente financiare
derulate în perioada de 12 luni anterioare datei de admitere la
tranzacționare

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Chromosome Dynamics S.A. nr.03/18.08.2021,
capitalul social al Societății a fost majorat de la 95.100 lei la 100.106 lei cu aport în numerar,
prin emisiunea a 25.030 noi acțiuni, subscrise de un număr de 3 noi acționari. Capitalul atras a
finanțat proiectele de dezvoltare în curs la momentul majorării.
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6. Proiectele CHRD : privire de ansamblu
Asistența oferită în domeniul agroindustriei internaționale de către start-up-ul autohton
CHROMOSOME DYNAMICS S.A. se reflectă pe multiple planuri, urmărind dezvoltarea de soluții
inovatoare prin oferirea unei experiențe personalizate clienților săi, în tandem cu cele mai
recente evoluții tehnologice din domeniu și venind în întâmpinarea așteptărilor noii generații de
fermieri și agricultori pasionați, prin simplificarea monitorizării tuturor proceselor și furnizarea
rapidă a cheii succesului în agricultură, ”la un tap distanță”.
Emitentul a identificat și valorificat câteva domenii-cheie de dezvoltare în domeniul tehnologiei
și serviciilor pentru agricultură, reflectate în proiecte distincte care se complementează în mod
sinergic și strategic, aflate toate sub cupola afacerii CHROMOSOME DYNAMICS S.A. Acestea
sunt prezentate succint în figura de mai jos.

Aflată în plină dezvoltare la data redactării prezentului Memorandum, MAIA este platforma
integrativă și nucleul ce conectează toate proiectele-cheie prin colectarea de date, care sunt
mai apoi transmise către dashboard-ul CHRDads, punctul de management al datelor și de
generare de reclame personalizate. La rândul ei, platforma CHRDads va valorifica și va
transmite, în cadrul uneia sau mai multor aplicații anexe, conținut specific pentru un public țintă
targetat. Colectarea de date statistice din aplicațiile marca Chromosome Dynamics oferă, astfel,
o imagine complexă și completă despre toate evenimentele agricole și conexe, ajungând la o
mai bună segmentare și, respectiv, țintire a potențialilor clienți cu produse relevante
și reclamă personalizată. Urmărind avantajarea tuturor părților implicate, Chromosome
Dynamics pune la dispoziția companiilor partenere cea mai bună modalitate de creștere a
veniturilor prin promovare țintită, vizând, totodată, susținerea fermierilor și oferirea de content
relevant în vederea simplificării și soluționării cât mai rapide a oricărui impediment întâlnit în
cadrul desfășurării proceselor agricole.
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Emitentul se dorește a fi un inventator în
dezvoltarea de tehnologii ale viitorului
accesibile publicului larg.

SpellBOX este un device high-tech
inovator destinat marilor fermieri, fiind un
instrument de diagnoză și soluționare
digitală a celor mai frecvente probleme
întâmpinate în culturile de mare întindere,
indiferent de locație. Așadar, SpellBOX
permite introducerea și scanarea în timp
real a plantelor sau roadelor bolnave,
oferind utilizatorului un raport complet
despre
problemele
indentificate,
înlăturând orice eroare umană.
SpellBOX colectează date statistice de la
fermieri cu privire la bolile, carențele și
dăunătorii plantelor scanate prin device-ul
pus la dispoziție. Aceste date sunt
transmise platformei-nucleu MAIA, care,
la rândul ei, le transmite punctului de
management al datelor și generare de
reclame personalizate CHRDads. CHRDads
creează reclame cu content potrivit pentru
o anumită regiune a țării, vizând
targetarea corectă a potențialilor clienți.

7

Memorandum admitere la tranzacționare în cadrul SMT a acțiunilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

Homeland va fi prima rețea de
socializare și responsabilizare socială
dedicată
tuturor
susținătorilor
conservării
și
protejării
mediului
natural. O bună parte din conținutul
platformei va fi creat de utilizatori,
continua interacțiune având ca scop
final generarea de content spre
conturarea și instalarea stării de
environmental awareness.
Homeland colectează date statistice de
la
utilizatori
despre
postări,
apartenență la grupuri, aprecieri,
imagini încărcate. Aceste date sunt
transmise platformei-nucleu MAIA,
care, la rândul ei, le transmite
punctului de management al datelor și
generare de reclame personalizate
CHRDads. CHRDads creează reclame
cu content potrivit pentru o anumită
regiune a țării, vizând targetarea
corectă a potențialilor clienți.
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Tortoise se dorește a fi o aplicație de
tip delivery, ce vizează crearea unei
legături accesibile între producătorii
agricoli independenți și restaurantele
de tip slow food și consumatorii ce iși
doresc o alimentație bazată pe materie
primă organică, de cea mai bună
calitate. Tortoise este un proiect
realizat cu atenție în vederea susținerii
micilor fermieri dedicați agriculturii
responsabile, de mică întindere.
Tortoise colectează date statistice
despre vendori și materia primă oferită
spre comercializare, cum ar fi, spre
exemplu, preponderența producătorilor
de tomate dintr-o anumită regiune a
țării). Aceste date sunt transmise
platformei-nucleu MAIA, care, la rândul
ei,
le
transmite
punctului
de
management al datelor și generare de
reclame
personalizate
CHRDads.
CHRDads creează reclame cu content
potrivit pentru o anumită regiune a
țării, vizând targetarea corectă a
potențialilor clienți.
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WatchDog este un instrument de
senzoristică conceput pentru monitorizarea
și analizarea atentă a condițiilor meteo,
determinând perioada optimă pentru
recoltat și semănat. WatchDog este unul
dintre proiectele în curs de dezvoltare,
marca Chromosome Dynamics, ce are ca
scop oferirea de soluții și sprijin micilor,
marilor
fermieri
și
pasionaților
de
agricultură, prin estimarea cu precizie a
momentului oportun pentru executarea
proceselor agricole, în vederea finalizării
acestora cu succes.
WatchDog colectează date statistice despre
starea vremii și condițiile optime pentru
executarea proceselor agricole. Aceste date
sunt transmise platformei-nucleu MAIA,
care, la rândul ei, le transmite punctului de
management al datelor și generare de
reclame personalizate CHRDads. CHRDads
creează reclame cu content potrivit pentru
o anumită regiune a țării, vizând targetarea
corectă a potențialilor clienți.
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Seria de jocuri Rooster's Journey are
în vedere susținerea divertismentului de
calitate.
Primul joc, lansat în luna decembrie
2021, reprezintă, la momentul actual prin elementele grafice, sunet și
interactivitate - doar un spațiu virtual
ideal pentru utilizatorii pasionați de
jocurile casual, de tip puzzle.
Jocul Rooster's Journey colectează date
statistice
cu
privire
la
produsele
achiziționate de către utilizatatori prin
intermediul
marketplace-ului
online
Agrobazar cu ajutorul monedei virtuale
Agrotoken
(monedă
câștigată
prin
executarea cu succes a nivelurilor din joc)
și, prin urmare, despre regiunile țintă
pentru care există cea mai mare cerere.
Aceste date sunt transmise platformeinucleu MAIA, care, la rândul ei, le
transmite punctului de management al
datelor
și
generare
de
reclame
personalizate CHRDads. CHRDads creează
reclame cu content potrivit pentru o
anumită regiune a țării, vizând targetarea
corectă a potențialilor clienți.
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Agrobazar
Marketplace
este
un
marketplace online agro-industrial și are
ca scop susținerea și simplificarea
procesului de vânzare-cumpărare în
domeniul agro-alimentar, axându-se pe
crearea unei experiențe unice pentru
fiecare client în parte. Chromosome
Dynamics a creat un instrument complet,
menit să acopere toată paleta de nevoi ale
utilizatorilor, oriunde s-ar afla aceștia. De
aceea, platforma este însoțită de aplicația
recent lansată, Agrobazar App, actualizată
în prezent cu noile funcționalități ale
marketplace-ului online, îmbunătățindu-se
totodată experiența utilizatorului.
Agrobazar Marketplace colectează date
statistice cu privire la produsele de interes
achiziționate de către utilizatatori prin
intermediul marketplace-ului online și,
prin urmare, despre regiunile țintă pentru
care există cea mai mare cerere. Aceste
date sunt transmise platformei-nucleu
MAIA, care, la rândul ei, le transmite
punctului de management al datelor și
generare
de
reclame
personalizate
CHRDads. CHRDads creează reclame cu
content potrivit pentru o anumită regiune
a țării, vizând targetarea corectă a
potențialilor clienți.
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ORGNit este un sistem hibrid complex
de tip fizic-digital care combină
securizarea și trasabilitatea produselor
astfel încât contrafacerea acestora sa fie
imposibilă.
Construit pe doi piloni - unul digital,
securizat printr-un cod QR combinat cu
o cheie de verificare, respectiv cu un
sistem complex de criptare, iar celălalt
fiind reprezentat de securizarea prin
etichete fizice cu hologramă inserată ORGNit
protejează
produsele
companiilor împotriva contrafacerii.
ORGNit colectează date statistice cu
privire
la
produsele achiziționate,
verificate și scanate de către utilizatatori
și, prin urmare, despre regiunile țintă
pentru care există cea mai mare cerere,
prin aplicația pusă la dispoziție. Aceste
date sunt transmise platformei-nucleu
MAIA, care, la rândul ei, le transmite
punctului de management al datelor și
generare de reclame personalizate
CHRDads. CHRDads creează reclame cu
content potrivit pentru o anumită
regiune a țării, vizând targetarea corectă
a potențialilor clienți.
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7. Scurt istoric
Premisa afacerii
După o experiență de 10 ani în agribusiness și un parcurs evolutiv complex, completat
cu funcția de director executiv în cadrul celui mai mare producător de inputuri ecologice
din România, premisa înființării unui business inovator în domeniu apare ca o traiectorie
firească și intuitivă, în tandem cu evoluția globală a pieței AgTech. Startup-ul
Chromosome Dynamics urmărește atât o reconfigurare a pieței marketplace-urilor online
agricole din România, cât și aducerea pe piața internațională a unor soluţii IT
interconectate cu hardware şi software de inteligență artificială, simultan cu oferirea de
consultanță B2B pentru agribusiness-urile din domeniul inputurilor agricole.
Februarie 2020 - Înființare start-up cu „ know-how încorporat
Societatea a fost înființată în februarie 2020, de către domnul IONEL Mugurel-Gabriel ca
unic asociat și administrator al societății de tip SRL. Afacerea a beneficiat de expertiza
și experiența extinsă și solidă a proprietarului ei, fiind proiectată într-un spirit vizionar
și curajos. Încă de la debut, activitățile operaționale ale companiei s-au axat pe mai
multe linii de business:
✓

demararea activității de cercetare-dezvoltare concepte proprii de
inputuri agricole, în vederea creării unui portofoliu own-branded, din
materii prime de cea mai bună calitate, în colaborare cu stațiuni de cercetaredezvoltare agricolă, prin contracte de prestări servicii externalizate;

✓

consultanță B2B de management pentru agribusiness-uri în domeniul
inputurilor agricole pentru 4 clienți strategici – distribuitori autohtoni de
inputuri agricole care externalizează funcțiile de management de specialitate;
activitatea a generat aprox. 28% din cifra de afaceri a anului 2020;

✓

înființarea și dezvoltarea marketplace-ului online de retail cu profil agricol
Agrobazar.ro care distribuie o vastă gamă de inputuri agricole și produse
adiacente (A-Z) de la diverși producători autohtoni și din import – activitate
care a generat venituri reprezentând aprox. 72% din cifra de afaceri aferentă
primului an de activitate.

Rezultate an 2020
Primul an de activitate a reprezentat un început prosper al afacerii, în pofida contextului
economic global generat de pandemia COVID-19: activitățile operaționale ale companiei
au generat venituri de aproape un milion de lei și un profit net de aproape 17 mii lei.
S1 2021 : Reconfigurare model de business : expansiune către digital
Primul semestru al anului 2021, încheiat cu un profit de 0,66 milioane lei la o cifră de
afaceri de aproape 2,5 milioane lei, reprezintă un punct de inflexiune a traiectoriei de
business a Emitentului, având loc reorientarea activităților operaționale în vederea
creșterii rentabilității și focusarea pe implementarea de soluții digitale în domeniul
AgTech, în acord cu strategia de dezvoltare adoptată:
✓

începând cu luna ianuarie 2021, se lansează activitatea de cercetaredezvoltare în domeniul IT&AI, prin parteneriat de servicii externalizate cu
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firme IT specializate, în vederea dezvoltării soluțiilor digitale concept-propriu
Chromosome Dynamics în domeniul AgTech (tehnologizare 4.0).
✓

domeniul distribuției de retail B2C cunoaște o reconfigurare începând
cu anul 2021: are loc tranziția de la web app la mobile app (de la
Agrobazar.ro la aplicația mobilă Agrobazar, descărcabilă din App Store și
Google Play / Magazin Play). Aplicația este disponibilă începând din
septembrie 2021. Se croiește astfel calea integrării soluțiilor digitale hightech care urmează a fi implementate de Emitent până la finalul anului 2023.
Avantajul mobile app versus web app e reprezentat de accesul la resursele
proprii ale sistemului de operare mobil (iOS, Android) al utilizatorilor, precum
GPS sau camera foto, care se pot conecta instant la module de inteligență
artificială (de tip remote sense technologies) capabile să genereze soluții
inovatoare ”la un tap distanță” pentru agricultori.

✓

în tandem cu pasul spre digitalizare, începând cu luna iunie 2021, are
loc cedarea portofoliului de inputuri own-branded, în regim tip franciză,
către un important distribuitor autohton de inputuri agricole, cu impact pozitiv
asupra profitabilității și eficienței activității Societății: în cadrul noului
parteneriat, Chromosome Dynamics va crea doar conceptele de produs, fără
a avea costurile inerente procesului de ambalare, etichetare și manipulare a
inputurilor concept propriu CHRD; noul distribuitor preia toate activele
Emitentului legate de această activitate, cu efect direct asupra deblocării de
cash aferent materiilor prime și manoperei, concomitent cu eliminarea riscului
de perisabilitate. În urma acestui parteneriat, Societatea emitentă va încasa,
din partea noului distribuitor, venituri din drepturile de utilizare a conceptelor
proprii de inputuri CHRD.

✓

Societatea continuă activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul
inputurilor agricole, în colaborare cu stațiunile de cercetaredezvoltare; noile concepte de produse vor fi plasate către diverse companii
distribuitoare de inputuri, în funcție de specificul acestora, în regim whitelabel.

✓

serviciile de consultanță de specialitate B2B în agribusiness continuă
să facă parte din portofoliul de servicii CHRD; este de așteptat ca
această activitate să capete valențe semnificative prin prisma cerințelor de
adaptare a agribusiness-urilor din România la reglementările legislative
conforme Pactului Verde European, încă începând din ianuarie 2022, multe
dintre ele apelând la servicii profesionale externalizate.

S2 2021 : Atragerea de fonduri pentru cofinanțarea strategiei de digitalizare,
în vederea consolidării diviziei de retail. Lansarea aplicației mobile Agrobazar
App și demararea proiectelor inovatoare IT&AI.
✓

septembrie 2021 : lansarea aplicației mobile Agrobazar. Replică fidelă
a marketplace-ului online cu același nume, Agrobazar App este menită să
îmbunătățească experiența utilizatorilor prin posibilitatea accesării acestuia
din orice locație.

✓

în perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2021, Emitentul a derulat o ofertă
de acțiuni noi prin plasament privat, prin care a atras fonduri în
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valoare de 3,36 milioane lei pentru proiectele de dezvoltare asumate și
capitalul de lucru aferent.

1

✓

Societatea a demarat implementarea respectiv dezvoltarea proiectelor IT&AI
imediat după încheierea plasamentului privat, reușind să accelereze
considerabil durata de timp necesară finalizării proiectelor asumate și chiar
să dezvolte alte două proiecte noi, cu ajutorul fondurilor atrase din partea
investitorilor.

✓

finalizarea modulului de inteligență artificială MAIA1 - platforma
integrativă și nucleul ce conectează toate proiectele-cheie CHRD prin
colectarea de date, având în același timp funcția de colectare a datelor
statistice în vederea detectării digitale a bolilor și dăunătorilor din culturile
comune, în cadrul modulului SpellBOX. Aceasta s-a aflat într-un intens proces
de dezvoltare încă de la finalizarea plasamentului privat, în prezent
aflându-se în ultima fază de testare, procesul de învățare fiind deja
finalizat. Modul scalabil și cu multiple direcții de valorificare, MAIA stă la baza
dezvoltării device-ului hardware inovator SpellBOX, care permite introducerea
și scanarea în timp real a plantelor sau a roadelor bolnave, în vederea
diagnozei și soluționării prin tratamente propuse de inteligența artificială.
Data de lansare a SpellBOX va fi, conform calendarului estimat de Emitent,
în vara anului 2022 (T2-T3).

✓

decembrie 2021: finalizarea primului joc interactiv din cadrul
modulului de divertisment Rooster’s Journey; acesta urmează a se lansa
începând cu aprilie 2022. Prin elementele grafice, sunet și interactivitate,
acest prim joc reprezintă doar un spațiu virtual ideal pentru utilizatorii
pasionați de jocurile casual, de tip puzzle, urmând ca următoarele versiuni să
încorporeze partea educațională din domeniul culturilor agricole de bază.

✓

În cursul aceluiași semestru a avansat procesul de dezvoltare a modulului
Homeland (prezentat anterior sub denumirea TerraGram) reprezentând
prima rețea de socializare și responsabilizare socială dedicată tuturor
susținătorilor conservării și protejării mediului natural; versiunea Beta a
acestuia se va lansa în T3 2022, iar lansarea oficială va avea loc în T4, 2022.

✓

Evoluție Agrobazar : la finalul anului 2021, marketplace-ul agro-industrial
deținut de Emitent totaliza peste 100.000 de produse în portofoliu și un număr
record de peste 10.000 de utilizatori, la aproape 4 luni de la lansarea aplicației
mobile cu același nume.

✓

la 31.12.2021, rezultatele financiare indică o cifră de afaceri în valoare de
peste 4,65 milioane lei, de aproape 5 ori mai mare decât cea înregistrată în
primul an de activitate, iar profitul net se ridică la 976.065 lei, în linie cu
previziunile prezentate și asumate de Societate în cadrul Documentului de
Ofertă.

MAIA – Modul de Acces la Inteligența Artificială
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T1 2022: Lansarea de noi aplicații tech și pregătirea listării la BVB
✓

Agrobazar, primul marketplace cu profil agro-industrial din România, a
depășit 3500 de comenzi în primele 2 luni ale anului 2022. Pentru a
veni în sprijinul clienților săi actuali și viitori, CHRD a încheiat un parteneriat
cu TBI Credit care va permite plata în rate cu cardul de cumpărături sau
finanțarea pe termen lung a clienților săi. Experiența dobândită până în
prezent în cadrul proiectului Agrobazar permite, în continuare, accesul prompt
al clienților la consultanța oferită de către specialiștii CHRD sau de către
vendorii parteneri, adresată nevoii particulare a acestora sau cu privire la
produsul pe care aceștia doresc a-l achiziționa.

✓

CHRD lansează, în primul trimestru al anului 2022, ORGNit - o soluție
hibridă de etichetare fizico-digitală pentru piața agro-industrială, cu
rol de securizare a originii și de trasabilitate a produselor organice și nu
numai. Problema contrafacerii produselor într-o economie de piață în continuă
dezvoltare a devenit una majoră cu implicații economice fără precedent.
Sistemul de originare si trasabilitate dezvoltat de Emitent oferă posibilitatea
deservirii multi-domain pentru companiile care doresc să-și protejeze
produsele împotriva contrafacerii. Noul proiectul a atras, deja, primele
contracte pentru Emitent, în prezent acesta fiind angrenat în discuții cu mari
producători de inputuri agricole pentru achiziția ORGNit.

T2-3 2022:
✓

lansarea aplicației de tip delivery Tortoise - Slow Food Delivery în
vederea susținerii micilor fermieri dedicați practicării unei agriculturi
responsabile, pe suprafețe de mică întindere. Noul proiect, dezvoltat în cursul
ultimului trimestru al anului 2021, urmărește promovarea conceptului de
slow-food și al unui stil de viață sănătos, utilizatorii – restaurantele de tip
slow-food și consumatorii responsabili - având astfel posibilitatea de a
comanda de la producătorii agricoli locali produse organice din materie primă
de cea mai bună calitate.

✓

lansarea platformei CHRD Ads. Pentru a veni în sprijinul vendorilor și
companiilor partenere care doresc promovarea prin intermediul platformelor
create de Emitent, acesta a implementat o platformă integrată dedicată cu o
funcționalitate identică Google Ads prin intermediul căreia aceștia pot
alege platforma și tipul de promovare dorite.

Strategia de digitalizare aflată în prezent în curs de implementare de către Emitent, urmărește
consolidarea diviziei de retail, concomitent cu dezvoltarea componentei de consultanță
B2B și a celei de cercetare-dezvoltare de concepte de inputuri agricole.
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8.

Descrierea activității

Chromosome Dynamics este o afacere integrată de dezvoltare și cercetare în
agribusiness centrată pe soluții inovatoare de IT și AI care dorește să reconfigureze
procesele, soluțiile și perspectivele agricultorilor din România și de peste hotare, prin
dezvoltarea de soluții inovatoare care să vină în sprijinul acestora prin simplificarea monitorizării
tuturor proceselor agricole și prin furnizarea rapidă a cheii succesului în agricultură, la un ”tap„
distanță.
Viziunea Emitentului, în contextul spațiului antreprenorial agricol românesc, este una
integratoare, care are în centru un sector agribusiness deservit de soluții IT și AI high-tech
revoluționare, care să asigure menținerea pasiunii pentru agricultură și recompensarea corectă
a participanților la procesele agricole.
Misiunea Chromosome Dynamics este aceea de a susține, deopotrivă, femierii – la fiecare
pas în experiența lor, precum și companiile partenere, prin intermediul unor soluții reale,
inovatoare și eficiente, oferite sub forma aplicațiilor, instrumentelor hardware și software hightech, a portofoliilor de produse și a serviciilor de consultanță în domeniul agricol, în vederea
simplificării modalităților de comunicare și colaborare în agribusiness.
Conducerea CHRD a delimitat obiectivele strategice ale CHRD, care vor asigura
competitivitatea și dinamismul pe care mediul înalt concurențial și provocator atât din zona agri
cât și din cea de IT le impun, astfel:
✓
✓

Dezvoltarea permanentă de instrumente IT și AI high-tech inovatoare de tip userfriendly;
Internaționalizarea și punerea acestora la dispoziția agricultorilor și pasionaților din
domeniu;

✓

Dezvoltarea de soluții la nivel global, vizând simplificarea vieții omului (ex. crearea de
superalimente etc.);

✓

Menținerea celor mai înalte standarde în ceea ce privește calitatea produselor oferite
pe piață și a serviciilor de consultanță în agribusiness;

✓

Studierea atentă și constantă a pieței și nevoilor clienților, urmărind perfecționarea
continuuă a serviciilor oferite;

✓

Păstrarea echilibrului și a stării de bine în cadrul echipei Chromosome Dynamics prin
respectarea tuturor drepturilor legale ale angajaților și oferirea celor mai bune condiții
de lucru pentru aceștia.

Modelul actual de business al start-up-ului Chromosome Dynamics S.A. are deja o structură
complexă, proiectând două linii principale de activitate care se potențează reciproc și se
întrepătrund generând sinergii și oportunități noi de dezvoltare:
1. Prestarea de servicii de consultanță B2B de management specializat pentru
agribusiness-urile de inputuri agricole din România care externalizează anumite funcții
de management specifice, inclusiv dezvoltare de portofolii de produse pentru acestea în
conformitate cu toate standardele europene aflate în vigoare, prin colaborare cu stațiuni
de cercetare-dezvoltare.
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Această activitate generează venituri în mod direct pentru Emitent, prin monetizarea
experienței și know-how-ului pe care echipa CHRD le pune la dispoziția clienților săi
corporate.
2. Activitatea de design, implementare, lansare și monetizare de proiecte
integratoare de IT&AI care au rolul de a facilita și dinamiza interacțiunile și
cooperarea dintre diferitele structuri componente sectorului agro și sectoarelor conexe
precum consumatorul final, micul fermier, agricultorii mari, vendori și finanțatori. Scopul
final se regăsește direct în misiunea CHRD și se va reflecta într-un aport semnificativ în
dezvoltarea acestor sectoare.
La nivelul indicatorilor financiari, această linie de business va genera venituri în zona de
retail și distribuție, atât prin vânzarea de produse / servicii direct către parteneri, fie în
mod indirect, prin stimularea tranzacțiilor mediate de marketplace-ul online. Acesta va
deveni un one-stop-shop creat în parteneriat cu multiplii vendori autohtoni și
internaționali pentru consumatorul final sau pentru agricultorii care vor beneficia de
soluții IT&AI în procesele de monitorizare și de luare a deciziilor.
Digitalizarea sectorului agricol reprezintă un punct de inflexiune către agricultura
inteligentă a viitorului, iar Emitentul își propune, prin serviciile oferite, să aducă o contribuție
la dezvoltarea sectorului AgTech pe plan internațional, într-un concept user-friendly software
care răsplătește și fidelizează pasionații de agricultură de toate vârstele. Chromosome
Dynamics propune fermierilor, în premieră la nivel internațional, un mix de module de
inteligență artificială pentru monitorizarea, diagnosticarea si oferirea tratamentului corect în
cadrul culturilor agricole specifice. Plus-valoarea adusă utilizatorilor prin accesarea modulelor
high-tech este complinită de instrumente inedite de agri-entertainment cu rol recreațional și
social: gaming pentru pasionații de jocuri casual și, pe viitor, gaming cu profil educativ, pentru
formarea viitoarelor generații de fermieri precum și o rețea de socializare și responsabilizare
socială inovatoare, dedicată tuturor susținătorilor conservării și protejării mediului natural,
având la bază un sistem de tip gamified, prin care urmărește motivarea și dedicarea activă a
utilizatorilor, prin stimularea lor cu o serie de componente doveditoare a gradului fiecăruia de
implicare (carduri, rankuri etc.).
În același timp, Emitentul dorește să vină în sprijinul fermierilor de astăzi prin oferirea celor
mai optime soluții necesare în cadrul proceselor agricole, începând de la distribuția de inputuri
agricole și produse adiacente, până la oferirea de consultanță specializată, urmărind atât
promovarea dezvoltării continue a domeniului agricol, cât și îmbrățișarea și adaptarea tradiției
la viitorul tehnologizat. Tehnologizarea are un parcurs dinamic, binevenit, care promite
creșterea profitabilității și diminuarea erorilor umane.
La nivelul anului 2021, veniturile din vânzările de retail și distribuție au contribuit cu 42,3% la
cifra totală de afaceri pentru 31.12.2021, restul de 57,8% fiind generate de servicii de
consultanță și cercetare în beneficiul marilor producători.
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8.1

SERVICII DE CONSULTANȚĂ B2B

Pentru partenerii săi contractuali, CHRD dezvoltă concepte de produse noi, în colaborare cu
diverse stațiuni de cercetare-dezvoltare, cu respectarea tuturor normelor și reglementărilor
naționale și internaționale incidente. Aceste servicii valorifică experiența de peste 10 ani a
echipei Chromosome Dynamics în domeniile de management de agribusiness și al inputurilor
agricole.
Serviciile de consultanță se adresează în principal companiilor distribuitoare sau producătoare
de inputuri agricole precum și fermelor mari care doresc să-și externalizeze anumite servicii
de management agricol specializat.
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Premisa înființării și dezvoltării acestei divizii o reprezintă experiența de peste 7 ani a
fondatorului afacerii și directorului general al Societății în dezvoltarea de portofolii de produse
(îngrășăminte, fungicide, insecticide și biostimulatori organici) pentru diverși parteneri în urma
activității desfășurate în cadrul uneia dintre cele mai importante companii producătoare de
inputuri agricole din România, pentru care a colaborat la concepția a peste 250 de produse noi.
Cercetarea amănunțită a cerințelor pieței de profil desfășurată anterior activității Chromosome
Dynamics a condus la un parcurs firesc spre acest domeniu, concretizat în divizia R&D - inputuri
agricole.
Serviciile oferite vizează în principal proiectarea planurilor de afaceri pentru companiile
distribuitoare de inputuri agricole și dezvoltarea de noi linii de business pentru acestea, inclusiv
cursuri tehnice de proiectare a planurilor de afaceri. Paleta de servicii este ofertantă, acoperind
domenii de interes care necesită o pregătire tehnică înalt specializată, pe care adesea clienții
business preferă să o subcontracteze în detrimentul dezvoltării pe plan intern:
▪

Asistență & Consultanță în conceperea și dezvoltarea de inputuri, cu tehnologii
specifice aplicate în mod distinct pentru legumicultură, pomicultură și respectiv culturi
de mare întindere, vizând :
- management de proiecte legate de inputuri;
- dezvoltarea de portofolii produse (îngrășăminte, biostimulatori, pesticide);
- elaborarea schemelor tehnologice aferente noilor produse concepute;
- întocmirea și actualizarea fișelor tehnice de produs;
- design de produs;
- consultanță pentru agricultura ecologică.

▪

Asistență și consultanță în certificarea inputurilor, prin servicii de intermediere
pentru:
- obținerea analizelor de produs;
- elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea tuturor aprobărilor și
certificărilor inputurilor dezvoltate de companii, în vederea conformării cu toate
reglementările legale aflate în vigoare pe plan național și european.

▪

Asistență & consultanță în comercializarea inputurilor, cu accent pe:
- formarea echipelor de vânzări, prin cursuri tehnice de vânzări pentru agribusiness-uri;
- dezvoltarea de soluții software cu aplicabilitate în agribusiness;
- studii și analize de piață.

Arealul de produse dezvoltate de Emitent include următoarele categorii de inputuri pentru
agricultura ecologică și convențională, aplicabile în legumicultură, pomicultură sau culturi
de mare întindere, după caz:








fertilizanți biodinamici organo-minerali;
biostimulatori organo-minerali;
fertilizanți organo-minerali pentru cultură mare;
fertilizanți organo-minerali pentru legumicultură;
dezinfectanți biodinamici pentru sol;
produse pentru biocontrolul dăunătorilor (agenți de dăunare specializați)
produse pentru biocontrolul factorilor patogen (repelenți specializați - fungicide /
insecticide / pesticide).

Conceptele de produs se creează în colaborare cu diverse stațiuni de cercetare-dezvoltare de
pe teritoriul țării noastre, cu respectarea tuturor normelor și reglementărilor internaționale
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aflate în vigoare la acel moment. Produsele nou-concepute se plasează la diverse companii
distribuitoare de inputuri, în funcție de specificul acestora.
În exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, Societatea a derulat contracte
semnificative cu 3 clienți strategici în vederea prestării de astfel de servicii, care au
generat venituri de 2,7 mil. lei reprezentând 57,8% din cifra de afaceri.
Emitentul a dezvoltat produse sub brandul propriu în cursul primului an de la înființare. Odată
cu reconfigurarea business-ului, în iunie 2021, și concentrarea pe dezvoltarea de soluții
preponderent digitale pentru agricultori, managementul Societății a decis cedarea dreptului de
utilizare a rețetelor proprii în scopul creșterii eficienței activității. În cadrul acestui parteneriat,
conceptele dezvoltate de Emitent sunt transferate printr-un sistem de tip franciză, generând
venituri din cedarea drepturilor de utilizare. Contractul conferă Emitentului dreptul de a plasa
produse spre execuție în viitor și către alți producători, în funcție de specificul acestora.
Decizia cedării portofoliului de inputuri own-branded în regim white-label2 a avut la bază rațiuni
ce țin de inexistența unei foarte clare reglementări a operațiunilor de acest fel pentru Emitent.
Odată cu adoptarea strategiei de digitalizare către proiecte high-tech, această măsură a apărut
ca un pas firesc și organic, Emitentul concentrându-și eforturile către noua direcție trasată, fără
a pierde din vedere utilitatea și oportunitatea unui astfel de demers : în cadrul noilor
parteneriate, încheiate în regim tip franciză, Chromosome Dynamics va crea doar conceptele
de produs, fără a suporta costurile inerente procesului de ambalare, etichetare și manipulare,
urmând a încasa venituri din drepturile de utilizare a portofoliilor de produse concept propriu.
Emitentul a încheiat în trimestrul II 2021 un astfel de contract cu un important distribuitor
român de inputuri agricole care deține o vastă rețea de distribuție la nivel național.

8.2. Proiecte integratoare de AI&IT pentru ecosistemul agribusiness.
Divizia de retail.
Chromosome Dynamics dorește să contribuie la modernizarea sectorului agribusiness din
România și implicit la susținerea agriculturii românești prin implementarea unor proiecte și
soluții IT&AI inovatoare care se adresează integrat diferitelor categorii de vârstă și nevoi ale
fermierilor și pasionaților de agricultură. În prezent agricultura românească se află la intersecția
dintre tradiție și un viitor tehnologizat, iar proiectele demarate de Emitent au misiunea de a
crea o punte de legătură cu direcțiile viitoare de dezvoltare ale domeniului agricol și să faciliteze
alinierea fermierilor români la noile tendințe în domeniu.
Ca și funcție în modelul de business, aceste proiecte au rol de pivot și nod de conexiune și
sinergie între actorii ecosistemului de agribusiness, aducând împreună, prin diferite moduri și
din perspective diferite, interesele acestora, de la consumatorul final, la distribuitor, producător
– mic sau de mare dimensiune, consultant și comunitatea în ansamblul ei.

2

White label (etichetă în alb) – se referă, în acest caz, la inputuri agricole concepute de Chromosome Dynamics și
cedate unui producător care le va comercializa în nume propriu în schimbul drepturilor de utilizare a rețetelor proprii
CHRD
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Proiectele demarate de Emitent până în prezent includ următoarele:

Agrobazar - marketplace digital de tip multivendor. Specializat în domeniul agricol
și sectoarele conexe acestuia, Agrobazar aduce laolaltă producători, distribuitori,
consultanți și consumatori. Proiectul implică atât o platformă online web, cât și o aplicație
pentru telefonul mobil, disponibilă pentru sistemele de operare de tip iOS și Android. La
sfârșitul anului 2021, pe platforma Emitentului erau disponibile peste 100.000 de
produse, având înregistrat un număr de aproximativ 10.000 utilizatori și vânzări totale în
valoare de 150.000 de euro.

MAIA (Modulul de Acces la Inteligența Artificială) - reprezintă platforma integrativă
și nucleul care conectează toate proiectele-cheie CHRD prin colectarea de date statistice,
care sunt ulterior transmise către dashboard-ul CHRDads, punctul de management al
datelor și de generare de reclame personalizate. MAIA este responsabilă, de asemenea,
și de colectarea datelor statistice despre boli și dăunători necesare funcționării modulului
SpellBOX. Cu cât va exista un număr mai mare de utilizatori care încarcă în modulul de
inteligență artificială MAIA plante sau fructe cu diverse probleme, cu atât acuratețea și
complexitatea bazei de date de recunoaștere va evolua.

SpellBOX – device hardware & software de diagnoză și tratament a culturilor
agricole afectate, prezentat în premieră internațională; prin simpla introducere a
frunzei/plantei/rodului bolnav într-un device conectat la modulul de inteligență artificială
MAIA, SpellBOX generează un raport de diagnoză și o schemă de tratament aferentă cu
corespondent.
Homeland - rețea de socializare și responsabilizare socială dedicată tuturor
susținătorilor conservării și protejării mediului natural, continua interacțiune a
utilizatorilor având drept scop final generarea de content spre conturarea și instalarea
stării de environmental awareness. De asemenea Homeland va servi ca instrument de
promovare pentru vendori și pentru Emitent.

Rooster’s Journey - modul de entertainment adresat utilizatorilor pasionați de jocurile
casual, de tip puzzle, cu scop recreațional, în vederea susținerii divertismentului de
calitate. Pe viitor Emitentul are în vedere să-i confere un rol educațional, în vederea
sprijinirii formării viitoarelor generații de fermieri într-un mod accesibil și deosebit de
antrenant. Jocul oferă în prezent o opțiune in-App-purchase, prin intermediul căreia
participanții își pot utiliza Agrotoken-urile dobândite în urma finalizării cu succes a
nivelurilor de joc pentru achiziționarea de articole personalizate Agrobazar și CHRD.
Tortoise Slow Food Delivery – aplicație de tip delivery menită să servească
interesele consumatorilor de hrană sănătoasă, cultivată ecologic.

ORGNit - primul sistem românesc de securizare hibrid de tip fizic-digital pentru
garantarea, prin etichetare, a orginalității unui produs, combinând securizarea și
trasabilitatea produselor.
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Marketplace Online Agrobazar
La începutul anului 2021, Chromosome Dynamics S.A. a demarat procesul
de întemeiere a celui mai mare marketplace agroindustrial
multi-vendor din România. În prezent, Agrobazar
Marketplace (https://www.agrobazar.ro/ + App) pune la
dispoziția clienților 12 categorii de produse menite să
cuprindă tot sectorul agro-alimentar, portofoliul de articole
ajungând la 100.000 de produse provenind de la mici producători până la
mari distribuitori, precum Rodbun Group S.A., Adiss S.A., Eurostoc Online
International, Norofert S.A. și Universal Tools Distribution.
Scopul principal al marketplace-ului este susținerea și simplificarea
procesului de vânzare-cumpărare în domeniul agro-alimentar, axându-se
pe crearea unei experiențe unice pentru fiecare client în parte. Mai mult,
noul marketplace oferă siguranța celor mai bune alegeri prin consultanță
gratuită și verificarea fiecărui producător sau distribuitor partener.
Intuitivă și ușor de accesat, platforma Agrobazar Marketplace a
înregistrat, în prima lună, nu mai puțin de 1.000 de comenzi, generând
vânzări de aproximativ 70.000 Euro în perioada de extracampanie. In
primele 3 luni au fost inregistrate vânzări de peste 150.000 de euro.
Fără a se percepe vreo taxă de înscriere, atât micii producători
locali, cât și marii distribuitori beneficiază de oportunități de
full tracking a comenzilor și de un număr nelimitat de
încărcări de produse în sistem, în schimbul unui comision
de 10% din vânzările cu succes (retururile și refuzurile de
primire nu sunt comisionate). Agrobazar Marketplace oferă
vendorilor parteneri ocazia de a răspunde în mod direct
întrebărilor adresate de clienți în cadrul platformei, evitându-se
în acest fel orice eroare de natură informativă.
De asemenea, Chromosome Dynamics S.A. a inițiat
parteneriate strategice de colaborare pentru promovarea
reciprocă a produselor către același consumator țintă, precum
parteneriatul cu iHunt Technology Import Export S.A. prin
care telefoanele smart brandul iHunt au fost incluse în cele mai
importante pachete tehnologice pe Agrobazar.
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Chromosome Dynamics a avut în vedere crearea unui instrument complet, menit să acopere
întreaga paletă de nevoi ale utilizatorilor, oriunde s-ar afla aceștia. Platforma web app este
astfel însoțită de aplicația mobilă recent lansată, Agrobazar App, actualizată în prezent cu
noile funcționalități ale marketplace-ului online, într-o experiență de utilizare îmbunătățită.
Dacă prima versiune a aplicației urmărea oferirea suportului în vederea achiziționării produselor
potrivite cu ajutorul consultanților independenți, noua versiune Agrobazar App asigură
rezolvarea oricărei dificultăți întâmpinate de către client prin prisma reprezentanților
companiilor partenere.
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Aplicația mobilă Agrobazar a înregistrat aproximativ 3.500 de comenzi în primele trei luni de
la lansare, în valoare de peste 100.000 de euro, Societatea reușind să încheie parteneriate cu
aproximativ 40 de vendori autohtoni și internaționali, într-un sistem unitar de gestiune online
– platformă de tip API3 (integrare directă a magazinelor online) având funcționalitate identică
cu cea a marilor platforme de tip marketplace. Societatea a reușit, în cursul aceluiași semestru,
integrarea completă nu doar a gestiunii Societății cu toți vendorii înscriși în platformă,
ci și a întregului proces de facturare și curierat angrenat în procesarea și livrarea
comenzilor.
Monetizare. În România, aplicația internaționalizabilă Agrobazar, compatibilă atât cu sistemul
iOS cât și cu Android – care urmează a fi interconectată cu modulele inovatoare software și
harware IT&AI dezvoltate de Emitent - va reprezenta canalul propriu de vânzare Chromosome
Dynamics. Strategia de internaționalizare va presupune comodificarea acesteia ”as-a-service”,
prin punerea acesteia la dispoziția distribuitorilor locali de produse din categoria Agro, Brico,
Home&Garden etc. în schimbul unui comision de utilizare.

MAIA (Modulul de Acces la Inteligența Artificială)
Modulul MAIA are atât un rol de marketing, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de
utilizatori în toate aplicațiile pe care le va deservi (Agrobazar, SpellBOX, WatchDog, Homeland),
dar și unul comercial, în vederea creșterii numărului de vânzări. Modulul high-tech va fi lansat
până la sfârșitul anului 2022.
Aflată în plină dezvoltare, MAIA este platforma integrativă și nucleul ce conectează toate
proiectele-cheie CHRD prin colectarea de date statistice, acestea fiind ulterior transmise
către dashboard-ul CHRDads, punctul de management al datelor și de generare reclame
personalizate.
Modulul a fost conceput ca fiind un sprijin pentru toate părțile implicate în experiența comercială
– clienți, vendori-parteneri și CHRD - , îndrumând clienții spre soluții sigure și desemnând,
totodată, o mare bază de date statistice care permit realizarea promovării țintite, creșterea
veniturilor și evitarea pierderilor financiare pentru companiile partenere.
Modulul MAIA are atât un rol de marketing, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de
utilizatori în toate aplicațiile pe care le va deservi (Agrobazar, SpellBOX, WatchDog, Homeland),
dar și unul comercial, în vederea creșterii numărului de vânzări. Modulul high-tech va fi lansat
până la sfârșitul anului 2022.
Colectarea de date statistice din aplicațiile marca Chromosome Dynamics oferă, astfel, o
imagine complexă și completă despre toate evenimentele agricole și conexe, ajungând la o
mai bună segmentare și, respectiv, țintire a potențialilor clienți cu produse
relevante și reclamă personalizată.

3

API – Application Programming Interface, reprezintă un set de subprograme și protocoale IT pentru programarea de
aplicații si software prin care toți utilizatorii (vendorii) pot accesa serviciile sistemului de operare sub care rulează
aplicația Agrobazar. Astfel, aceștia beneficiază de oportunități de full tracking și număr nelimitat de încărcări de
produse, în schimbul unui comision de 10% din vânzările cu succes.
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Cu cât va exista un număr mai mare de utilizatori care încarcă în modulul de inteligență
artificială MAIA plante sau fructe cu diverse probleme, cu atât acuratețea și complexitatea bazei
de date de recunoaștere va evolua. În prezent, proiectul MAIA este în plină dezvoltare, modulul
de inteligență artificială aflându-se într-un proces de continuă învățare. Atât MAIA, cât și
proiectul SpellBOX mențin termenele precizate în documentul reprezentativ din cadrul
Plasamentului Privat cu privire la disponibilitatea acestora.

SpellBOX – bazat pe modulul de acces la Inteligența
Artificială MAIA
Status proiect la data redactării Memorandumului : 80% grad de progres (produs
proiectat în proporție de 100%, cu prototipul în curs de producție)
Lansare estimată : iunie 2022
Chromosome
Dynamics
cercetează
permanent nevoile agricultorilor și
generează soluții inovatoare pentru
eliminarea oricărui impediment apărut
în timpul procesului de cultivare a
pământului. Dintotdeauna, fermierii de
pretutindeni se luptă zilnic pentru a
crește cu grijă culturile agricole.
Nesiguranța acțiunilor luate în vederea
tratării culturilor infestate poate avea un
impact
major
asupra
recoltelor,
generând pierderi majore. Cel mai
adesea, din cauza erorilor apărute în
urma descrierii telefonice neconforme și
a timpului îndelungat necesar pentru a
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obține o întâlnire cu un consultant avizat, fermierii nu reușesc să trateze corespunzător
problema cu care se confruntă.
Chromosome Dynamics se află în prezent în faza de dezvoltare a unui device high-tech inovator
destinat marilor fermieri, fiind un instrument de
diagnoză și soluționare digitală a celor mai frecvente
probleme întâmpinate în culturile de mare întindere,
indiferent de locație. Așadar, SpellBOX permite
introducerea și scanarea în timp real a plantelor sau
roadelor bolnave, oferind utilizatorului un raport
complet cu privire la problemele indentificate,
înlăturând orice eroare umană. Citirea informațiilor se
realizează cu ajutorul unei camere poziționate în
interiorul device-ului. Raportul complex este afișat
direct în aplicația cu același nume, care va genera mai
multe
scheme
de
tratament
cu
produsele
corespunzătoare din marketplace-ul agricol dedicat.
SpellBOX SpellBOX vine în ajutorul fermierilor cu o
bază de date solidă despre boli și dăunători, cu o
precizie maximă, înlăturând orice eroare umană
legată de natura problemei plasată spre analiză.
Tehnologizând procesul de consultanță și înlăturând
posibilele greșeli în procesul decizional cu privire la
planurile de tratament aplicabile în vederea rezolvării
cât mai rapide și eficiente a problemei infestării culturilor agricole, Chromosome Dynamics
creează, prin intermediul SpellBOX, o soluție prin care fermierii pot cunoaște în detaliu problema
cu care se confruntă, diminuând astfel minusurile provenite din consultanța agricolă
tradițională.
SpellBOX va fi monetizat prin vânzarea serviciului către companiile distribuitoare de inputuri.
Dispozitivul hardware va ajunge în ferme în sistem de custodie. Companiile distribuitoare de
inputuri vor plăti un abonament/user/an. Schemele de tratament furnizate de softul de
inteligență artificială MAIA prin SpellBOX se vor finaliza cu o vânzare făcută de distribuitorul
contractant al serviciului.
Chromosome Dynamics intenționează să distribuie device-ul SpellBOX în marea majoritate a
fermelor mari prin intermediul companiilor partenere, astfel că utilizatorilor li se vor recomanda
direct produsele distribuitorului, pentru orice problemă întâmpinată.
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HOMELAND
Status proiect la data redactării Memorandumului : in dezvoltare
Lansare:

T3 2022 – versiunea Beta ;
T4 2022 – lansare versiune finală;
2023 – internaționalizare.

Homeland va fi prima rețea de socializare și responsabilizare socială dedicată tuturor
susținătorilor conservării și protejării mediului natural.
O bună parte din conținutul
platformei va fi creat de
utilizatori, cărora li se atribuie și
o etichetă de ”earthkeepers”,
continua
interacțiune
dintre
aceștia având ca scop final
generarea de content spre
conturarea și instalarea stării de
environmental awareness.
Aplicația
va
include
toate
modulele prezente în rețelele
clasice de socializare (story, chat
etc.), dar și modulul de știri de
interes,
care
va
include
comunicate de presă și ultimele
noutăți
relevante
pentru
utilizatori, în vederea optimizării
activităților acestora.
Elementul distinctiv al rețelei de
socializare Homeland va fi
sistemul pe baza căruia aceasta
este creată, de tip gamified, care
urmărește
motivarea
și
dedicarea activă a utilizatorilor,
prin stimularea lor cu o serie de componente doveditoare a gradului de implicare a fiecăruia
(carduri, rankuri etc.). Gamificarea rețelei de socializare, prin crearea unei experiențe similare
cu cea oferită în timpul jocurilor, este încercarea strategică de a îmbunătăți sistemele,
organizațiile și activitățile din cadrul acestora, Homeland devenind, astfel, cel mai important
mediu virtual pentru orice susținător al conceptului de environmental awareness.
Avantajele pe care Homeland le aduce comunității de susținători ai environmental awarenessului sunt reprezentate de:

✓

✓

Transferul de know-how între utilizatorii aflați în diferite stadii de cunoaștere în ceea ce
privește crearea de evenimente și concepte relevante scopului inițial; prin facilitarea
legăturilor dintre aceștia, generația tânără sau debutanții au la dispoziție toate
mijloacele de cunoaștere, în toate formatele posibile (video/audio/scris/fotografie),
pentru facilitarea succesului propriilor proiecte.
Comunicarea rapidă și gratuită, 24/7.
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✓
✓
✓

Înlesnirea formării de comunități locale sau regionale de utilizatori specializați într-un
anumit domeniu conex, care, apoi, se pot întâlni offline și se pot organiza în diferite
forme de asociere, în vederea realizării scopurilor comune.
Răspândirea rapidă, în timp real, a știrilor, zvonurilor și evenimentelor agricole,
utilizatorii fiind în permanență la curent cu tot ce se întâmplă în domeniul lor de interes.
Marketarea targetată reprezintă un real beneficiu pentru companiile distribuitoare de
produse și servicii prezente în cadrul aplicației, evitându-se plasarea de reclame nedorite
prin generarea de conținut din domeniul de interes al utilizatorilor.

Alicația se dorește a fi, de asemenea, un important instrument cu rol educativ în formarea noilor
generații în sfera protecției mediului, a resurselor naturale și a planetei și, în același timp, un
loc în care debutanții învață și înțeleg complexitatea proceselor implicate în realizarea unor
schimbări benefice asupra mediului. Pentru profesioniști, aplicația reprezintă un spațiu de
întâlnire în care pot constitui diverse evenimente sau campanii și pot avea acces în timp real la
cele mai importante informații din zona acestora de interes.
CHRDAds va fi platforma pusă la dispoziția companiilor interesate în a-și face promovare prin
intermediul Homeland, având acces la cea mai mare comunitate de susținători ai conceptului
de environmental awareness.
Monetizarea se va face într-un sistem Pay per view, Pay per click sau Pay per conversie, în
prezent fiind luată în calcul și dezvoltarea HomelandPixel, în vederea asigurării trasabilității
procesului de advertising. Toate funcțiile platformei Homeland au un rol sinergic, deopotrivă
pentru utilizatori și companiile partenere ale Chromosome Dynamics, platforma adaptându-se
în mod organic la cerințele și nevoile tuturor părților interesate, urmând un parcurs firesc și
evolutiv, inclusiv în raport cu ultimele descoperiri din domeniul IT.
Procesul de dezvoltare a rețelei de socializare Homeland avansează cu rapiditate, astfel încât
Emitentul estimează lansarea acesteia worldwide la sfârșitul lunii aprilie a anului 2022, urmând
a putea fi descărcată în mod gratuit din AppleStore și GooglePlay / MagazinPlay.
Astfel, Chromosome Dynamics estimează peste 2 milioane de utilizatori până la finalul anului
2022 și între 6-10 milioane de utilizatori până la sfârșitul anului 2023.
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Seria de jocuri Rooster’s Journey
Status proiect : finalizat
Lansare:

T1 2022

Primul și actualul joc, lansat în luna decembrie 2021, reprezintă - prin elementele
grafice, sunet și interactivitate – un spațiu virtual ideal pentru utilizatorii pasionați
de jocurile casual, de tip puzzle.
Milenialii și Generația Z sunt din ce în ce mai interesați de
domeniul
agribusiness,
prioritizând
îmbunătățirea
cunoștințelor practice și a celor teoretice. O bună parte din
tinerii de astăzi se ambiționează pentru a duce mai
departe afacerile de familie din domeniul agro-alimentar
sau pentru a înființa și dezvolta propriul business în
domeniul agricol. Pasiunea pentru agricultură ține lucrurile
în mișcare în ceea ce privește dezvoltarea continuă a
acestu i sector, iar tinerii fermieri reprezintă pionii de bază
în păstrarea nivelului de excelență – atât în România, cât
și pe plan internațional – a acestui domeniu. De aceea,
Chromosome Dynamics va continua să acorde
atenție
implementării
de
jocuri
virtuale
recreaționale și educative, cel mai recent proiect în
curs de dezvoltare fiind un joc-suport educațional
pentru utilizatori de toate vârstele.
Viitorul joc din serie va familiariza utilizatorul cu situații
reale din cadrul proceselor agricole de mică și, ulterior, de
mare întindere (spre exemplu, cum să înființeze o grădină,
cum să dezvolte o cultură mare, când și cum se aplică
produsele stimulatoare și cele împotriva bolilor și
dăunătorilor etc.) care stimulează interesul acestuia de a
aprofunda cunoștințele necesare dezvoltării armonioase a
culturilor agricole de orice fel.
Implementarea viitorului joc va reprezenta o oportunitate de promovare pentru Emitent și
partenerii săi. Jocul va propune regulat parcurgerea unei serii de etape cu scopul dezvoltării
culturilor întemeiate în vederea obținerii de bunuri virtuale (spre exemplu, prin parcurgerea cu
succes a mai multor nivele de dificultate, utilizatorul adună Agrotokens – tipul de monetizare
din cadrul jocului – și achiziționează un fertilizant pentru căpșuni; după ce recoltează fructele,
acesta poate realiza dulceață de căpșuni).
Strategia inițială de promovare presupune oferirea de item-uri promoționale prin încheierea
unor parteneriate cu diverse afaceri locale, în vederea achiziționării produselor-replică specifice
bunurilor virtuale dobândite în joc. Chromosome Dynamics urmărește în acest fel sprijinirea și
promovarea afacerilor cu capital românesc, creând oportunități de dezvoltare și autosusținere
în domeniul agro-alimentar.
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A doua parte a strategiei din cadrul jocului este introducerea opțiunii de achiziționare a
bunului virtual pentru care jucătorul depune un efort îndelungat în joc. Produsul ajunge astfel
în formă fizică, reală, în posesia utilizatorului.
Astfel, viitorul joc va îmbina partea virtuală, imaterială, cu cea reală, purtând utilizatorul printro experiență unică, interactivă, antrenantă și educativă. Pe lângă toate detaliile care urmăresc
răsplătirea utilizatorilor pentru deciziile corecte luate în cadrul procesului agricol virtual, există
și modalități de atenționare asupra acțiunilor greșite inițiate asupra culturilor dezvoltate în joc
(spre exemplu: flori uscate, rod bolnav, sol uscat, cultură infestată etc.). În vederea remedierii
problemelor apărute și acumulării de noi informații, jocul descrie utilizatorului, într-un mod cât
mai ușor de înțeles, pașii pe care trebuie să îi urmeze, prezentând, totodată, scheme de
tratament reale pentru combaterea dăunătorilor sau a bolilor survenite în culturile respective.
Chromosome Dynamics încearcă în acest fel să reducă la minim repetarea acelorași greșeli în
procesul agricol din joc și, implicit, în viața de zi cu zi.

TORTOISE – Slow Food Delivery
Status proiect : finalizat
Lansare:

T2 2022

Chromosome Dynamics își dedică tot timpul pentru a contribui la tehnologizarea agriculturii,
având ca scop principal simplificarea și asigurarea excelenței în agricultură și, în final,
îmbunătățirea calității vieții consumatorilor. Mișcarea slow food, bazată pe principii complet
diferite față de trendul fast-food-ului, promovează alegerea unei hrane de calitate, home-made,
produsă din materie primă cultivată cu respect față de mediu și față de sănătatea omului.
Tortoise, proiect implementat in luna decembrie 2021, se dorește a fi o aplicație de tip delivery,
ce vizează crearea unei legături accesibile între producătorii agricoli independenți și
restaurantele de tip slow food și consumatorii ce iși doresc o alimentație bazată pe materie
primă organică, de cea mai bună calitate. Tortoise este un proiect realizat cu atenție în vederea
susținerii micilor fermieri dedicați agriculturii responsabile, de mică întindere.
Tortoise a fost gândit ca fiind un mediu virtual ce va face posibil procesul de vânzare-cumpărare
dintre fermieri și adepții unui stil de viață sănătos, favorizând producătorii agricoli independenți
prin impunerea comisionului 0. Mai mult, Chromosome Dynamics permite, în vederea
protejării drepturilor fermierilor, plata cu cardul exclusiv, reușind astfel evitarea oricăror
eventuale impedimente apărute în timpul procesului de vânzare-cumpărare. Livrarea
produselor puse spre vânzare se va face doar de către vendor pe o rază prestabilită de 30 de
km, respectând programarea pentru care clientul opteză.
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Monetizarea în cadrul aplicației Tortoise se va face
printr-o taxă de coș de 10%, achitată de
cumpărător la fiecare comandă plasată cu succes.
Astfel, Emitentul estimează atingerea cu ușurință a
unui număr de peste 1.000 de producători agricoli
independenți la finalul perioadei Q2, 2022 iar în
toamna anului 2022 se are în vedere realizarea
primelor livrări.
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ORGNit
Status proiect
Lansare:

: finalizat

T1 2022

www.orgnit.com
Marca sau brand-ul constituie modul de reprezentare
grafică menit să diferențieze produsele sau serviciile
puse la dispoziție de către o persoană fizică sau juridică
de cele ale altor întreprinderi sau persoane fizice
autorizate, prin elemente figurative, cromatică, forma,
aspectul și textura ambalajului s.a.m.d. Deși marca a
devenit, de-a lungul timpului, un simbol al autenticității
oricărui produs sau serviciu, se pare că atât în trecut, cât
şi în prezent, mărcile au fost supuse unui fenomen
neîncetat de contrafacere, cauzând diminuarea forței de
muncă și pagube financiare substanțiale și generând
daune
considerabile
economiei
UE. Problema
contrafacerii produselor intr-o economie de piata
in continua dezvoltare a devenit una majora cu
implicatii economice fara precedent.
Contrafacerea este văzută ca
fiind o reproducere ilicită
intenționată a unui obiect sau
lucrare deja existentă, cu o imagine bine stabilită prin intermediul
elementelor de brand, având drept consecință atât încălcarea
dreptului de proprietate comercială, industrială sau artistică a unei
persoane fizice sau juridice, cât și afectarea vieții și sănătății umane.
Mărcile originale sunt afectate, în primul rând, de concurența celor
false, ce expun pe piață produse slab calitative la prețuri mici,
reușind astfel să îndrepte consumatorul spre achiziționarea acestora
în detrimentul celor autentice. Privind, însă, asupra informațiilor
prezentate până acum, se poate deduce o reacție naturală, în lanț,
referitoare la daunele financiare cauzate de comerțul cu produse
contrafăcute. Așadar, consumatorul achiziționează produsul
contrafăcut, neconform cerințelor și așteptărilor lui, fapt ce duce la
pierderi financiare pentru acestă primă parte. Întrucât consumatorul
dezvoltă o frică de eșec raportată la cumpărarea produselor
contrafăcute, renunţă în a mai achiziţiona pe viitor produse din
marca presupusă, de aici deducându-se pierderile financiare pe
termen lung pentru fabricanții de produse originale. Mai mult,
contrafacerea poate duce adesea la falimentarea mărcilor originale.
Problema contrafacerii produselor într-o economie de piață în continuă dezvoltare a devenit una
majoră, cu implicații economice fără precedent. Chromosome Dynamics a dezvoltat un
sistem de trasabilitate pentru piața agroindustrială, cu posibilitatea deservirii multidomain pentru companiile care doresc să-și protejeze produsele împotriva
contrafacerii.
ORGNit este un sistem hibrid complex de tip fizic-digital care combină securizarea și
trasabilitatea produselor astfel încât contrafacerea acestora sa fie imposibilă.
Construit pe doi piloni - unul digital, securizat printr-un cod QR combinat cu o cheie de
verificare, respectiv cu un sistem complex de criptare, iar celălalt fiind reprezentat de
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securizarea prin etichete fizice cu hologramă inserată - ORGNit protejează produsele
companiilor împotriva contrafacerii.
Cum funcționează?
Comparativ cu sistemul clasic de identificare a produselor (QR code, cod de bare EAN etc.),
ORGNit generează pentru fiecare produs în parte un cod QR unic și o cheie de verificare unică
asociată codului QR printr-un algoritm imposibil de reprodus (informații criptate obținute prin
intermediul hardware-ului de pe care acestea au fost generate).
Toate aceste amprente digitale sunt tipărite pe etichete holografice speciale și sunt puse la
dispoziția clienților pentru fiecare tip de produs în parte, ambalaj, lot etc. Clienții au posibilitatea
să scaneze codul tipărit pe eticheta specială cu insert holografic, informația fiind trimisă direct
în serverul ORGNit, unde se face verificarea (matching-ul) tuturor elementelor. ORGNit oferă
un răspuns imediat (<1 secundă) cu cele mai importante informații despre produsul scanat
(imagine, producător, denumire produs, lot, data expirării).
Identificarea și raportarea produselor contrafăcute
ORGNit, atunci cand este folosit de către consumator, colectează date despre locația în care
produsul a fost scanat. În cazul în care un produs a fost scanat de mai multe ori în regiuni
diferite, într-un termen mai mic de 24 de ore, va fi trimisă o alertă departamentului anti-fraudă.
Toate aceste amprente digitale sunt tipărite pe etichete holografice speciale și sunt puse la
dispoziția clienților pentru fiecare tip de produs în parte, ambalaj, lot etc. De asemenea, în baza
scanării, sistemul returnează un mesaj prin care clientul este informat că produsul este
contrafăcut, oferindu-i posibilitatea de a raporta acest lucru direct departamentului anti-fraudă.
Clientul introduce numărul de telefon, numele și prenumele și raportează situația, urmând să
fie contactat de departamentul anti-fraudă în cel mai scurt timp posibil, în vederea identificării
punctului din lanțul de distribuție în care a fost găsit produsul contrafăcut.
În ce domenii poate fi folosit ORGNit?
Chromosome Dynamics a creat ORGNit în vederea susținerii agroindustriei, însă sistemul de
trasabilitate și protecție poate fi aplicat în orice domeniu. Astfel, gândit să origineze și să confere
produselor trasabilitate, ORGNit reprezintă cea mai sigură metodă împotriva contrafacerii
produselor originale.

https://www.orgnit.com
Aplicabilitate practică
Etichetele speciale cu insert holografic vor fi scanate cu ajutorul unei aplicații mobile native
(ORGNit app - iOS & Android) de către clienții care au cumpărat un produs protejat prin sistemul
ORGNit, urmând ca aceștia să primească o notificare cu privire la originalitatea produsului
achiziționat. De asemenea, clienții vor putea să descarce documentele asociate fiecărui produs
în parte. Dacă eticheta/codul au fost contrafăcute, clientul va primi un mesaj din partea
serverului și va avea posibilitatea să raporteze produsul direct producătorului. Acest lucru
permite producătorilor aplicarea urgentă a măsurilor corespunzatoare și permite identificarea
rapidă a punctului din lanțul de distribuție în care produsul a fost contrafăcut.
De asemenea, producătorii, ca urmare a scanării codurilor de către clienți, vor putea obține
date statistice despre zonele/regiunile ce reprezintă puncte finale în localizarea produsului.
Astfel, vizând susținerea deplină a partenerilor, ORGNit oferă, totodată, un instrument de
analiză ce permite acționarea specifică pe zone de interes sau acolo unde sunt necesare
imbunătățiri (pe lanțul de distribuție).
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Misiunea aplicației ORGNit este să combată contrafacerea produselor și să contribuie într-un
mod major și decisiv la descurajarea infracționalității în acest domeniu prin punerea la dispoziție
a unui proces imposibil de replicat. Protejarea și asigurarea trasabilității produselor este mai
mult decât necesară, atât pentru producători, cât și pentru utilizatorii finali.
Monetizarea în cadrul aplicației ORGNit se va face prin vânzarea sistemului prezentat anterior,
costul pentru o etichetă specială cu insert holografic cu un cod unic QR și o cheie asociată fiind
de 0,25 EUR + TVA.

WatchDOG
Status proiect : în curs de dezvoltare
Lansare:

Q3 2023

WatchDog este un instrument de senzoristică conceput pentru
monitorizarea și analizarea atentă a condițiilor meteo și a altor
indicatori de interes pentru agricultură, cu ajutorul căruia se determină
perioada optimă pentru recoltat și semănat, punctul de rouă, viteza vântului,
cantitatea de precipitații / mp, modele de îmbolnăviri (AI) etc.
Antenele modulare Watchdog vor fi echipate cu pana la 80 de senzori care vor măsura
diferiți parametrii. Chromosome Dynamics intenționeazaă să instaleze în fiecare comună din
România câte o antenă modulară WatchDog pana la sfârșitul anului 2024, primele instalări
urmând să aibă loc în 2022.
Succesul proiectului WatchDog va marca prima rețea națională privată de meteorologie și
agrostatistică susținută cu ajutorul inteligenței artificiale, informații care vor reprezenta un plus
major pentru toate părțile implicate în agroindustrie (fermieri, autorități publice, instituții de
profil, instituții de învățământ etc.). Informațiile vor fi disponibile în platforma WatchDog, iar
monetizarea se va face pe baza unui abonament lunar.
WatchDog este unul dintre proiectele în curs de dezvoltare, marca Chromosome Dynamics, ce
are ca scop oferirea de soluții și sprijin micilor, marilor fermieri, instituțiilor publice și instituțiilor
de învâțâmânt prin estimarea cu precizie a momentului oportun pentru executarea proceselor
agricole, în vederea finalizării acestora cu succes.

CHRDads
Dashboard-ul CHRDads este platfoma interconectată cu toate proiectele marca CHRD și
punctul de management al datelor și de generare reclame personalizate. Astfel,
platforma CHRDads va valorifica și va transmite, la rândul ei, în cadrul uneia sau mai multe
aplicații anexe, conținut specific pentru un public țintă targetat, punând la dispoziția companiilor
partenere cea mai bună modalitate de creștere a veniturilor prin promovare, respectiv, inserare
de reclame.
Astfel, CHRDAds, creat pentru a contribui la susținerea micilor și marilor distribuitori de inputuri
și utilaje agricole, va reuși să confere siguranța informării constante a publicului țintă și, prin
urmare, va crește șansele de reușită în domeniul agriculturii pentru companiile implicate.

36

Memorandum admitere la tranzacționare în cadrul SMT a acțiunilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

Analiza SWOT
S

Puncte tari

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

W

Puncte slabe

▪
▪

O

Oportunități

Fonduri proprii insuficiente pentru finanțarea dezvoltării afacerii în ritmul pe care piața îl
permite

▪

Piață largă de desfacere atât la nivel B2C (3,14 milioane micro-ferme agricole din România
cultivă o suprafață agricolă < 5 ha) cât și B2B (condițiile legislative tot mai restrictive la nivel
european privind sustenabilitatea constrâng agribusiness-urile să apeleze la consultanță de
specialitate, externalizată)
Domeniul în care activează (AgTech, cu soluții de IT&AI) este abia la început de drum, iar în
contextul evoluțiilor globale, îndeosebi a schimbărilor climatice, va fi din ce în ce mai
pregnant în economia viitorului
Vârsta tânără a echipei și managementului CHRD imprimă un dinamism, o flexibilitate și
mai ales o capacitate mare de adaptare și captare a tuturor inovațiilor în domeniu, care va
permite o dinamică de creștere a afacerii în tandem cu nevoile și cerințele curente ale
pieței

▪

Amenințări

Notorietate redusă, dar în creștere, pe piața de profil, necesitând contant resurse pentru
promovare și marketing
Lipsa unei flote proprii de livrare a produselor oferite, generând dependența față de
programul firmelor de curierat

▪

▪

T

Experiența de peste 10 ani în agribusiness a managementului CHRD.
Viziune și rezultate în consultanța B2B și proiectarea planurilor de afaceri pentru alte
agribusinessuri din România
Accentul pe inovație a managementului companiei prin reconfigurarea modului de
furnizare a consultanței agricole de specialitate și simplificarea procesului de vânzarecumpărare pentru agricultori
Accentul pe tehnologia de ultimă oră permite accesarea și retenția unei mari mase de
clienți din rândul populației tinere care preia ștafeta în agricultură de la generațiile mai în
vârstă
Deține unul dintre cele mai complexe marketplace-uri agricole din România, unde clientul
poate găsi, pe lângă inputuri agricole, întrega paletă de unelte agricole și dispozitive
gospodărești de profil (one-stop-shop), dar și produse din domenii conexe.
Multitudinea de produse și servicii personalizate IT&AI pe care le oferă (consultanță +
monitorizare software + diagnoză & know-how IT&AI + divertisment + informare + educație
+ rețea de socializare + one-stop-shop etc.), adresabile tuturor categoriilor de vîrstă,
reprezintă un factor major de atracție și retenție a potențialilor clienți CHRD
Scalabilitatea și internaționalizarea conceptelor și produselor
Adaptabilitatea modelului de business – prin reevaluarea şi adaptarea continuă a
modelului de afaceri la ultimele cerințe ale pieței și celor mai recente descoperiri în
domeniul IT&AI pentru AgTech-uri

▪
▪
▪
▪

Contextul macroeconomic și geopolitc
Conectivitatea la internet în unele zone rurale ar putea reprezenta o provocare pentru
unele categorii de clienți
Riscurile de securitate cibernetică inerente oricărui business AgTech
Concurența pe piața de profil, reprezentată îndeosebi de marii jucători, puternici financiar,
care penetrează piața de profil din România
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9.

Structura capitalului social și a acționariatului

La data prezentului Memorandum, capitalul social al Societății este 122.491,8 lei contribuit în
numerar, subscris și vărsat integral, împărțit în 612.459 acțiuni nominative, ordinare și
dematerializate, liber transferabile, fiecare având valoarea nominală de 0,2 lei.
La data redactării prezentului Memorandum, structura acționariatului se prezintă astfel:
Nr.
crt
1.
2.

Nume și prenume / denumire
Procent deținut din
Nr. acțiuni
acționar
capitalul social
deținute
Ionel Mugurel Gabriel
74,86%
458.500
Alții acționari (65)
25,14%
153.959
TOTAL
100%
612.459
* care dețin participații individuale sub 5% din capitalul social al Emitentului

10. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute
CHROMOSOME DYNAMICS S.A. nu are societăți afiliate.

11. Conducerea Societății
Forul decizional cel mai înalt al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor, față de care se
subordonează Administratorul unic.
Administratorul unic asigură conducerea executivă a Societății, îndeplinind și funcția de Director
General și reprezentant al Societății în raport cu terții. Acesta este ales pe o perioadă de doi
ani, actualul mandat având valabilitate până la data 28.07.2023.

Administratorul unic al Societății este domnul IONEL Mugurel
Gabriel, fondator și acționar principal al Chromosome Dynamics S.A., cu
o participație de 74,86% la capitalul social, care asigură și funcția de
Director General.
Domnul Mugurel IONEL are o experiență de peste 10 ani în domeniul
agribusiness, trecând, de-a lungul carierei sale prin toate stadiile necesare
cunoașterii temeinice a acestui domeniu: agent de vânzări, director zonal,
director regional, director naţional, ultima sa activitate - anterior înființării
propriei companii - desfășurându-se în cadrul companiei Norofert, pe postul
de director executiv, pe o perioadă de 3 ani.
Chiar dacă a excelat și s-a făcut cunoscut în domeniul vânzărilor, fondatorul
afacerii Chromosome Dynamics și-a dat seama că una dintre dorințele sale principale este aceea
de a contribui la modernizarea domeniului agribusiness în România și de a susține agricultura
prin soluții IT&AI inovatoare, ceea ce a dus la un parcurs de business firesc către acest segment
al pieței.
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Burdușel Ancuța Lavinia - Director Executiv
Doamna Burdușel are o vastă experiență în agribusiness, anterior funcției
ocupate în Chromosome Dynamics deținând funcția de referent
departament legal și referent administrativ în cadrul companiei Norofert
S.A. și referent administrativ al societății BHS Bio Innovation SRL din
București. Doamna Burdușel este specializată în strategii de piață,
operațiuni dezvoltare strategică și aspecte de natură juridică, contribuind
la succesul operațiunilor societăților anterior menționate.
Domeniul de expertiză al doamnei Burdușel în cadrul societății emitente
vizează asistarea permanentă a Directorului General în vederea realizării
obiectului contractelor, coordonarea și eficientizarea activităților
operaționale ale Companiei și consolidarea liniilor de business, propunerea și proiectarea
planurilor de afaceri pe termen scurt și mediu și urmărirea îndeplinirii corespunzătoare a BVC,
redactarea ofertelor de servicii B2B, monitorizarea contractelor active cu partenerii și
colaboratorii, cercetare de piață și propunerea de produse own-branded pentru plasare în regim
white-label, realizarea rapoartelor de prospectare a pieței și poziționarea în piață a Companiei,
urmărirea activă a pieței de producție de fertilizanți și PPP ecologice și raportarea datelor,
planificarea și organizarea de întâlniri cu furnizorii și potențiali clienți, elaborarea strategiei de
monetizare a instrumentelor noi deținute de Societate, identificarea, cercetarea și valorificarea
de noi oportunități de piață; implementarea strategiilor de dezvoltare și a celor de marketing
digital; gestionarea potențialului tehnologic, material, financiar și uman al Societății și
eficientizarea costurilor etc.
Doamna Anca Burdușel nu deține participații la capitalul social al Emitentului.

Funcția de supervizare financiar-contabilă este externalizată către o societate de profil,
CONTACOR EXPERT S.R.L. - București, încă de la debutul activității Emitentului. Societatea
terță este membru CECCAR cu numărul de înregistrare 4112/2001, CUI 20923124 și nu deține
participații la capitalul social al societății emitente.
Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Emitentului la Bursa de Valori București, pe
parcursul primului an, managementul Societății are în vedere numirea unui Director Financiar
cu experiență și competențe dovedite care să supervizeze toate aspectele financiar-contabile
ale Societății.

12. Detalii cu privire la angajați
Echipa Chromosome Dynamics este formată din oameni dedicați și ambițioși, determinați să
producă schimbări majore în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii atât în România, cât și la
nivel internațional. Chromosome Dynamics este o echipă tânără, puternică, profesionistă și
experimentată, având convingerea că vor reuşi să aducă un plus de valoare domeniului în care
activează prin intermediul soluţiilor inovatoare pe care le generează.
La data redactării Memorandumului, echipa CHROMOSOME DYNAMICS este formată din 16
persoane, dintre care 9 angajați cu studii superioare și 7 angajați având studii medii, care
deservesc departamentele office și logistică situate în cele două localități - București și Filiași,
jud.Dolj.
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Serviciile de contabilitate, GDPR și IT&AI sunt în prezent externalizate.

13. Cota de piață. Principalii competitori.
13.1. Poziția concurențială
Fiind o afacere tip start-up, orice încercare de clasificare în acest moment nu reflectă cu
acuratețe poziția acesteia pe piață, iar o clasificare după codul CAEN nu este nici ea relevantă,
dată fiind diversitatea afacerilor aflate sub cupola aceluiași cod.
Până la data redactării Documentului, Emitentul declară că nu are cunoștință să existe un alt
distribuitor similar de servicii la nivel global care să încorporeze toate facilitățile pe care
Chromosome Dynamics preconizează a le oferi prin intermediul Agrobazar App și a modulelor
IT&AI până la sfârșitul anului 2023. În raport cu concurența, soluția IT-AI Chromosome
Dynamics de soluționare a impedimentelor din cadrul proceselor agricole – SpellBOX - se
diferențiază prin modul de interactivitate (plasarea plantei în dispozitiv), precizia sistemului de
scanare (scanare in interiorul dispozitivului) și accesul la informații și soluții cu direcționare spre
marketplace-ul online Agrobazar, în cel mai scurt timp.
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13.2. Piața țintă

România rămâne o țară predominant rurală, agricultura reprezentând o parte semnificativă a
activităților desfășurate pe teritoriul țării noastre, în contextul în care 53%4 din totalul populației
are rezidența în zone predominant rurale și 35% în zone intermediare.
Structura fermelor agricole este puternic polarizată : 91,8% din totalul exploatațiilor agricole
din România - aproximativ 3,14 milioane5 - sunt reprezentate de segmentul micro-agricultură
(micro-farming) reprezentat de fermierii care explotează o suprafață agricolă de până la 5 ha,
relevă cele mai recente date statistice publicate de Comisia Europeană 6 (iunie 2021). Acest
segment constituie piața țintă a societății Chromosome Dynamics pe modelul de business B2C
– retail și este segmentul care generează cele mai mari venituri din piață.

13.2.1.

Piața țintă B2C

Clienții Agrobazar sunt, în general, micii fermieri (persoane fizice sau juridice care dețin
suprafețe agricole cuprinse între 1-10 ha), micii agricultori (persoane fizice – de obicei
legumicultori profesioniști și pasionați de agricultură - care dețin întinderi agricole limitate și
amenajează grădini în mediul rural sau grădini
improvizate, în spațiul urban și care aderă, de
obicei, la un stil de viață sănătos și practică
agricultura de subzistență) și utilizatorii casnici
(generic denumiți city farmers) aflați în căutarea
unor soluții reale, eficiente și rapide, în vederea
desfășurării și finalizării procesului agricol.
Oferta Emitentului se adresează în principal
fermierilor care vizează autosusținerea și
eliminarea, pe cât posibil, a indispensabilității
industriilor sau a altor practici mai elaborate.
Deși scopul principal al agriculturii de subzistență
este de a genera producții mici pentru consumul
propriu,
agricultorii
decid
adesea
să
comercializeze o parte din producție. Agricultura
de subzistență păstrează aceleași principii și
caracteristici atâta timp cât ponderea de
producție expusă către comercializare nu
depășește un procent de 50%. Culturile din acest
tip de agricultură au parte de minime investiții,
fiind, de obicei, excluse noile tehnologii și
utilajele la scară largă.

4

Sursa: Comisia Europeană, Statistical Factsheet Romania, iunie 2021
Sursa: https://www.ficompass.eu/sites/default/files/publications/financial_needs_agriculture_agrifood_sectors_Romania.pdf
6
Sursa: Statistical Factsheet Romania – Structure of agricultural holdings, iunie 2021
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-factsheetro_en.pdf)
5
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Cllienții tind să achiziționeze cu 48% mai mult atunci când experiența lor în procesul de vânzarecumpărare este personalizată. Pentru a oferi clienților o experiență personalizată și a le prezenta
informații cu conținut relevant, Chromosome Dynamics își propune cunoașterea aprofundată a
nevoilor acestora, încearcând zilnic, prin research amănunțit și interacționare continuă cu
aceștia, să fie la curent cu ultimele tendințe în domeniu și să aducă constant cele mai bune
soluții pentru piața pe care o deservește.
În viziunea Emitentului, valoarea estimată a pieței-țintă este de cel puțin 500 milioane de
euro/an, reprezentând cele peste un milion de hectare suprafață agricolă utilă cultivată de micii
fermieri.
Piața țintă capătă complexitate prin încorporarea categoriei city-farmers (agricultorii urbani),
o categorie din ce în ce mai pregnantă de consumatori de inputuri, apărută din nevoia omului
modern de a fi mai aproape de natură și de a avea acces la o alimentație sănătoasă și, implicit,
la controlul materiei prime. Abordarea inovatoare contemporană propune trecerea graniței de
la spațiile destinate distinct producției agricole din mediul rural spre amenajări urbane de mică
întindere, consumatorii urbani încercând să producă în regie proprie o parte din bunurile agricole
de uz curent. În același timp, migrația populației urbane către mediul rural va genera o creștere
în tandem a cererii de inputuri și produse adiacente. Viitorul este indubitabil agro, indiferent de
mediul de rezidență a cultivatorilor de teren.
Prin urmare, agricultura de subzistență va fi, cel mai probabil, o activitate de bază în viața
oamenilor. Pornind de la aceste premise, Agrobazar s-a dezvoltat astfel încât să susțină această
idee de extindere agricolă și să devină, în final, un lider în distribuirea de inputuri către
cunoscători și pasionați.
Din punct de vedere al categoriilor de vârstă, Emitentul a conceput și adaptat utilitatea
platformei pentru a se adresa atât noilor generații de agricultori – reprezentanți ai Generației
Z, Milleniali și Generația X – cât și nevoilor fermierior din categoriile mai avansate de vârstă,
prin punerea la dispoziție a unor funcții simplificate de comandă și acces la consultanță.
Din punct de vedere al pieței externe, în contextul internaționabilității aplicației Agrobazar și a
tuturor modulelor IT&AI dezvoltate de Emitent, este deosebit de relevantă modificarea
legislativă aplicabilă din iunie 2022 cu privire la comercializarea îngrăşămintelor organice şi
organo-minerale în toate statele membre ale UE fără a mai fi nevoie a se obţine omologări sau
autorizaţii de punere pe piaţă în fiecare stat membru.
Piața marketplace-urilor online
Comportamentul cumpărătorului se îndreaptă astăzi, în mod firesc, către experiența digitală,
datorită noilor generații care au intrat pe piața muncii, iar odată cu acestea, apar noi așteptări,
nevoi și comportamente. Se constată o tendință de migrare spre comerțul online și în cazul
populației din categorii de vârstă mai avansate, pe măsura educării cu privire la digitalizarea
procesului de vânzare-cumpărare pe fondul disponibilității unei oferte mai variate și mai
accesibile a vânzătorilor din mediul online.
Rata de penetrare a plăţii online în România a crescut cu 50% în 2020, atingând 36% din piața
totală de retail , cu un maxim raportat de unii comercianţi de peste 50%, iar pentru anul 2021
se estimează o pondere de 39%. Rata mare de migrație a populației din orașele aglomerate
către mediul rural va reprezenta un factor de creştere a plăţilor cu cardul inclusiv în zona rurală.
Chiar dacă intuitiv e de așteptat ca generațiile mai în vârstă să fie mai puțin activi în tranzacții
on-line decât generațiile mai tinere, unele studii relevă faptul că ei cumpără on-line din ce în
ce mai mult și cheltuiesc în medie per tranzacție mai mult decât consumatorii mai tineri.
În consecință, comerţul online îşi va continua evoluţia ascendentă înregistrând o creştere de cel
puţin 15% pe an, în opinia specialiștilor . În prezent, ţara noastră traversează o etapă accelerată
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de digitalizare, cu efecte directe asupra retailului tradiţional care va migra tot mai mult către
comerţul online. Pe termen mediu, specialiștii estimează că piaţa se va „aşeza” şi centra în
jurul unor marketplace-uri, tendinţa globală fiind de consolidare a coşului de cumpărături întrun singur loc. Cumpărătorii vor avea destinaţii preferate de shopping şi vor dori să facă toate
achiziţiile dintr-un singur loc; în acest context, Agrobazar țintește să devină cel mai complex
one-stop-shop pentru pasionații de agricultură din România și nu numai.
Tendințe:

1. Fenomenul de loializare în comerțul online
Serviciile excelente de asistență sau consultanță oferite clienților sunt considerate de 65%
dintre respondenți ca fiind principalul atribut care influențează loialitatea clienților, urmat de
promoții și oferte exclusive (45% dintre respondenți) și programe de loialitate (37%). Aceste
prime trei atribute sunt similare pentru toate generațiile, Baby Boomers plasând o mai mare
importanță pe serviciile de asistență oferite clienților (74%) fața de generația X (74%) și
Millenials (59%).
2. Intensificarea recenziile on-line
31% dintre clienții online furnizează recenzii, din care 92% sunt pozitive. Tendința crescătoare
a recenziilor online este influențată de factori precum rețelele sociale, unde există o competiție
subtilă între utilizatori pentru împărtășirea ultimelor achiziții și a experiențelor. Tendința
crescătoare a numărului de recenzii este influențată de factori precum rețelele sociale, unde
există o competiție subtilă între utilizatori pentru împărtășirea ultimelor achiziții și a
experiențelor, de numărul crescător al bloggerilor, al căror model de business se bazează pe
furnizarea de recenzii de produse pentru a genera click-uri, dar și de vânzători care solicită în
mod proactiv recenzii de la clienții fericiți. Vânzătorii din piața online sunt mai avantajați de
această modalitate de prezentare și promovare a ofertei de produse și servicii, deoarece
beneficiază de instrumente care îmbogățesc experiența de cumpărare (imagistică, prezentare
complexă a produselor, disponibilitate 24/7 indiferent de locația geografică) și este asociată
unor costuri mai reduse decât în cazul prezenței fizice geografice.

13.2.2.

Piața țintă B2B

Piața țintă a Emitentului în domeniul consultanței în agribusiness o reprezintă de companiile
distribuitoare sau producătoare de inputuri agricole care externalizează anumite funcții de
management, dezvoltare de produse, certificare sau marketing și promovare, Chromosome
Dynamics venind în sprijinul acestora cu un portofoliu vast de know-how și rezolvând cu succes
și eficient orice solicitare venită din partea acestora. În primul an de activitate, Societatea a
semnat contracte de consultanță cu 3 astfel de companii, care au adus venituri reprezentând
28% din cifra de afaceri aferentă anului 2020 și 39% în primul semestru al anului 2021.
Abordarea pieței se face atât direct, prin contactele de business generate de experiența de
peste 10 ani în domeniu a managementului Societății, cât și prin contactarea directă a
Emitentului de către potențialii parteneri. Consultanța de specialitate este deosebit de
importantă în contextul legislației tot mai restrictive și în continuă schimbare în domeniul
producției și distribuției de inputuri și a normelor europene7 care reglementează aspecte precum
concentrații maxime admise sau reținerea carbonului în sol, iar neconformarea sau conformarea
in-house generează costuri mult mai mari decât contractarea de know-how specializat.

7

Regulamentul CE 2003/2003 – Politica Agricolă Comună, care intră în vigoare începând cu luna iunie a anului 2022
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13.2.3.

Startup-urile AgTech în România

În orice sector de activitate, startup-urile sunt motorul de dezvoltare revoluționară, iar cele din
agricultură nu fac excepție, dezvoltând tehnologii și concepte care urmăresc să aducă eficiența
la niveluri superioare. Raportul ”Romanian Agrifood Tech Startups Overview”8 lansat cu ocazia
summit-ului ”Agrifood Innovation Summit 2021” a realizat prima mapare a startup-urilor
AgTech din România, întrucât sectorul se află într-un stadiu foarte incipient.
„În ultimii zece ani am asistat în România la diferite trenduri focusate pe tehnologie în diverse
domenii, iar acum, din semnalele pe care le avem din piață, domeniul AgTech prinde viteză și
ne așteptăm să devină unul dintre pilonii ecosistemului de startup-uri românești”9 a fost una
dintre concluziile summit-ului Agrifood Innovation Summit 2021, potrivit aceluiași raport. ”Nu
există nicio îndoială că viitorul este agri. Și avem avantajul că ne aflăm într-un context
favorabil în România: avem o zonă agricolă generoasă, printre cele mai mari din Europa, și
companii de tehnologie inovatoare. Dacă am adăuga deschiderea pentru finanțarea sectorului
agricol, creăm un trio capabil să devină un contribuitor important la o agricultură mai productivă
și mai eficientă în viitor, concomitent cu sprijinirea fermierilor viitorului”10.
Tabloul startup-urilor AgTech din România la data redactării Documentului este prezentat
în figura de mai jos:

Sursa: Romanian Agrifood Tech Startups Overview, 2021

Interesul pentru startup-urile AgTech se reflectă și în activitatea fondurilor de investiții: în
Europa, între 2019 și martie 2021 au avut loc 654 runde de finanțare pentru startup-uri AgTech
și AgriFood, însumând aproximativ 3,3 miliarde de dolari.
În România, domeniul AgTech a primit finanțări între 2018 și 2021 de aproximativ 4 milioane
de dolari, în 12 runde de finanțare, potrivit aceluiași raport.

8

https://start-up.ro/romanian-AgTech-startups-report-2021-50-companies-in-the-ecosystem/
Mircea Vădan, Manager Activize, 2021
10
Raluca Andreica, membră a unui grup finanțator de proiecte AgTech românești, 2021
9
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13.2.4. Sectorul AGTECH - un domeniu emergent de interes investițional, în contextul
sustenabilității
Asistăm în prezent la apariția uneia dintre cele mai importante industrii a viitorului11: tehnologia
agricolă, denumită și „agro-tehnologie” , „AgriTech” sau ”AgTech” în limbaj curent. Acest sector
industrial emergent se concentrează pe reinventarea proceselor și tehnologiilor agricole, prin
utilizarea inteligenței artificiale, creând așa-numita agricultură smart (sau agricultura
inteligentă). AgTech implică dezvoltarea, proiectarea, testarea și producerea de
software și hardware specializat în vederea sprijinirii activităților agricole. Având
aplicabilitate în aproape orice zonă a agriculturii, această tehnologie poate fi considerată un
facilitator de bază care traversează mai multe subsectoare și domenii. De exemplu, tehnologiile
IT&AI care permit monitorizarea plantelor au aplicabilitate în promovarea marketplace-urilor
online în cazul încorporării în aplicații mobile puse la dispoziția utilizatorilor.
În contextul nevoii acute de creștere a capacității agricole prin practici sustenabile, utilizarea
tehnologiei în agricultură se află, de asemenea, pe agenda guvernelor europene și a
organismelor UE specializate, reprezentând, în același timp, o oportunitate pentru antreprenorii
care lucrează deja la astfel de soluții.
Dacă pentru unii imaginea unui fermier este
reprezentată de o persoană care are o furcă în
mână sau conduce un tractor, un fermier din
Prin consultanța tehnologizată
noua generație își poate conduce ferma dintr-o
high-tech, cât și prin cea clasică
aplicație de pe telefon programând o dronă și
de specialitate, adresate pieței de
utilizând o gamă largă de senzori și instrumente
retail, Chromosome Dynamics
IT&AI. De asemenea, agricultura în zilele
dorește rezolvarea uneia dintre
noastre nu mai este limitată doar la suprafețele
cele mai mari preocupări ale
agricole cultivate în mediul rural. În ultima
agriculturii din prezent: lipsa de
vreme, cu ajutorul noilor progrese tehnologice,
abilități critice în domeniu, pe
se pot cultiva alimente în spațiile interioare din
fondul preluării ștafetei de către
mediul urban (așa-zisele culturi hidroponice12)
noua generație de agricultori
sau chiar și la bordul Stației Spațiale
Internaționale. Cu ajutorul AgTech se va
schimba destinația depozitelor și clădirilor
abandonate, transformându-le în micro-ferme urbane. Tendința globală, sub aspectul creșterii
necesităților de hrană, este de a pregăti orașele să devină farm-ready – în acest fel nu se vor
crea doar spații verzi, ci și un nou ecosistem agricol. Pentru mileniali, fermierii care cultivă
sustenabil sunt deja văzuți ca „noii eroi” ai producției de alimente. Mai mult, „nativii
digitali” vor avea un rol critic în extinderea și implementarea noutăților promovate
de AgTech-uri. Un studiu asupra milenialilor publicat în Forbes subliniază faptul că 94% dintre
aceștia ar dori să își folosească abilitățile în beneficiul unei cauze - iar dacă timpul nu le permite
acest lucru, vor fi înclinați să ofere în schimb sprijin financiar. Companiile AgTech care vor
angrena aceste date demografice din timp vor avea de cîștigat pe termen lung.

11

Sursa: Forbes - AgTech: A New World Of Innovation Opportunities, 2021
Hidroponia - sau cultura plantelor “fără sol” - presupune ca rădăcinile plantelor să fie scufundate într-o soluție nutritivă pe bază
de apă si nutrienți sau plantate într-un mediu inert și poros (vată minerală, argilă, perlit, vermiculite, fibre de cocos etc.) care
reține soluția nutritivă, permite oxigenarea rădăcinilor și oferă suport de creștere plantelor
12
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În ceea ce privește investițiile pe termen lung, aceasta este probabil cea mai stabilă și previzibilă
piață în care se poate investi, în opinia unor specialiști13. Pe măsură ce populația planetei
continuă să crească, la fel va crește și nevoia de alimente. Cu toate acestea, industria agricolă
va trebui să depună eforturi pentru a comunica valorile și beneficiile de mediu atât milenialilor,
cât și membrilor generației Z și să îi invite să se implice în acest sector. Acest lucru necesită
schimbarea radicală a imaginii industriei și a
conceptului despre ceea ce înseamnă a fi
fermier. Însă acest lucru este esențial dacă se
dorește rezolvarea uneia dintre cele mai
Marketplace-urile agricole
mari preocupări ale agriculturii din
reprezintă un segment important al
prezent: lipsa de abilități critice în
pieței AgTech. Trendul
domeniu. Prin crearea unei platforme care să
marketplaceurilor AgTech este o
susțină consultanța de retail și să ofere
oportunitate deschisă în principal
instrumente inteligente de know-how sub forma
de tehnologie, care ajută
unui gaming in-App sau a unei rețea de
companiile mici să devină
socializare, plus dispozitive tehnologizate
concurenți pentru marii furnizori
software și hardware inovatoare, Chromosome
sau producători globali.
Dynamics urmărește și un rol formator al tinerei
generații de agricultori, oferindu-le și mijloace
propice
de
aplicare,
prin
intermediul
marketplace-ului online.

Segmentarea pieței globale AgTech în funcție de valoarea finanțărilor în anul 2020

Adoptarea tehnologiilor digitale în agricultură a crescut într-un ritm foarte rapid, precum în orice
industrie. Motivul răspândirii cu rapiditate este acela că tehnologiile digitale aduc o valoare
extraordinară atât pentru companii cât și pentru utilizatori, schimbând modul în care fermierii
își gestionează și optimizează culturile.
Potrivit studiilor de specialitate, aplicațiile IT&AI pentru agricultură se preconizează a fi
domeniul din cadrul AgTech cu cea mai mare rată de creștere în perioada de prognoză,

13

Gjoko Muratovski, Stanford Institute for Innovation in Developing Economies, 2021
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datorită creșterii accelerate a numărului de fermieri care doresc să pună în aplicare inteligența
artificială în practicile lor agricole de rutină.
Un raport14 al Forbes din iulie 2021 relatează că investițiile în FarmTech au un ritm mai
accelerat de creștere decît cele în tehnologia alimentară (FoodTech) și chiar decît
investițiile generale cu capital de risc (General VC). Chiar în contextul pandemiei, piața
AgTech a crescut cu 34,5% pe an CAGR, conform Forbes, cu cel mai mare interes acordat
tehnologiilor care îi sprijină pe fermieri. Raportul AgFunder15 ”2021 Farm Tech Investment
Report”, întocmit în colaborare cu Upstream Ag Insights, arată o creștere de 41% a investițiilor
de acest tip în 2020 raportat la anul prepandemic 2019, cu 37% superioare investițiilor generale
de venture capital, care au crescut doar 4% în perioada de referință, potrivit aceluiași raport
Forbes. Pe cât de dificil a fost 2020, acesta a expus fisurile din sistemul industriei agricole,
determinând un boost de investiții în acest sens.
Piața inteligenței artificiale aplicată în agricultură (Machine Learning, Computer Vision și analize
predictive - oferite ca Software, Hardware, AI-as-a-Service și ca Servicii) este de așteptat a
avea un CAGR de 25,5% pentru următorii 5 ani, în viziunea MarketsAndMarkets16.
Desigur, cel mai mare CAGR revine dronelor agricole, urmate de aplicațiile software și hardware.
ResearchAndMarkets estimează că veniturile generate la nivel global de aplicațiile de
inteligență artificială care generează date în timp real în cadrul sectorului AgTech, vor
crește la 11,2 miliarde de dolari în 2030, de la 671 milioane în 2019, cu o rată de creștere
anuală de 30,5%. Alte studii mai pesimiste vehiculează o creștere anuală de 12% până în
2030. Business Intelligence Research preconizează că cheltuielile globale pentru tehnologii și
sisteme agricole inteligente, inclusiv AI și învățarea automată, se vor tripla până în 2025. Cei
mai mari jucători globali pe piața IT&AI din agricultură sunt Microsoft Corporation, IBM
Corporation, Deere & Company, Bayer AG, AgEagle Aerial Systems Inc., A.A.A Taranis Visual
Ltd., Raven Industries, AGCO Corporation, Trimble Inc., Ag Leader Technology, Gamaya SA,
Google LLC și Granular Inc.
Potrivit unui raport de analiză a pieței globale AgTech, publicat de Statista în 26 martie
2021, CAGR pentru acest domeniu în următorii 4 ani este estimat la

13.2.5. Principalii vectori de creștere a segmentului de piață AgTech pe care activează
Emitentul

a) Milenialii reprezintă vectorul de creștere a pieței AgTech, prin adoptarea rapidă a
tehnologiilor IT&AI în practicile agricole curente și utilizarea tuturor instrumentelor
digitale disponibile în acest sens. Se estimează că aceștia vor genera 75% din
schimbările tehnologice care vor avea loc în agricultură. În România generaţia
milenialilor are cea mai mare putere de cumpărare dintre toate generaţiile, cheltuieşte
cel mai mult şi schimbă majoritatea industriilor, potrivit unui studiu IT VTEX17. Ponderea
clienţilor din generaţia milenialilor devine tot mai mare în numărul total de clienţi care
comandă online, acesta fiind, de asemenea, unul dintre factorii importanţi de creştere a
pieţei de comerţ electronic din România. Această generație nu va ezita deloc să valorifice
noile tehnologii existente pentru modernizarea proceselor agricole. În plus, milenialii
sunt obișnuiți și adaptați la schimbările constante și le displace stagnarea și vechiul mod
14

Sursa: https://www.forbes.com/sites/louisaburwoodtaylor/2021/07/29/farm-tech-investing-is-accelerating-fasterthan-food-tech-and-general-vcnew-report/?sh=61a7bf894cf0
15
Sursa: https://agfunder.com/research/2021-farm-tech-investment-report/
16
Sursa: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-in-agriculture-market-159957009.html
17
Sursa: zf.ro
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de a face lucrurile, inclusiv în agricultură. Fermierii de astăzi nu mai sunt neapărat
fermieri generaționali care practică agricultura deoarece așa au făcut bunicii și părinții
lor; numărul studenților care absolvesc facultatea cu o diplomă în agricultură și numărul
de universități care își extind curicula de studiu cu programe agricole sunt și ele în
trend ascendent, viitorul fiind unul agro în opinia multor specialiști.
Peste 20% din fermieri, indiferent de vârstă, sunt „fermieri începători”, având mai puțin
de 10 ani de experiență agricolă la activ. Cuplat cu statisticile referitoare la utilizarea
noilor tehnologii, se poate vedea deja impactul mentalității milenare asupra industriei
AgTech.
b) Tehnologia agricolă de precizie va impacta în special fermele mici, care
reprezintă principalul bazin de clienți a Emitentului
AgTech are potențialul de a revoluționa procesele din cadrul culturilor agricole - și, în
mod interesant, în special activitățile desfășurate de micii fermieri. Obiectivul sectorului
AgTech este acela de a simplifica și de a face cât mai accesibilă tehnologia necesară
restructurării și modernizării acelor procese, iar inovatorii din spațiul AgTech pot face
mai bine acest lucru apelând mai degrabă la proprietarii de ferme mici, decât la fermele
gigantice. Fermele mici, într-un mod similar întreprinderilor mici, se pot reorienta mai
rapid și pot evolua mai repede decât fermele de tipul întreprinderilor mari care, cel mai
probabil, au implementate sisteme mai stricte și mai rigide. De fapt, nu este vorba de a
convinge fermierii că au probleme operaționale care trebuie identificate sau abordate.
Fermierii sunt conștienți de orice lacune sau ineficiențe. Cea mai importantă întrebare
care se pune este cum (sau când) se vor mobiliza pentru a implementa tehnologia care
le schimbă procesele actuale.
c) Trendul utilizării pe scară tot mai largă a aplicațiilor pentru agricultură
(denumite generic Agriculture Apps sau Farming Apps). Conform studiilor de piață
internaționale, fermierii doresc soluții practice care să le rezolve problemele, de tipul
aplicațiilor care să contribuie cu know-how la procesul luării deciziilor de către fermieri.
d) Numărul persoanelor din mediul rural care accesează internetul de pe un
smartphone în România sau apelează la comerțul online este surprinzător de
apropiat cu cel din spațiul urban. Potrivit datelor18 furnizate de Institutul Național de
Statistică privind accesul populației la tehnologia informațiilor în anul 2020, ponderea
persoanelor între 16-74 ani din mediul rural care au folosit internetul de pe un
smartphone în scopuri personale în anul 2020 a fost de 60,6%, comparativ cu 75,4%
utilizatori din mediul urban. În total, 69,7% dintre utilizatorii de internet din România
dețin un dispozitiv mobil smart. Pe grupe de vîrstă, deținătorii de smartphone sunt în
procent de 58% pentru categoria de vârstă 55-74 de ani, 67% sunt cei cu vârsta 35-54
ani, față de 78% smartphone-uri deținute de cei din grupa de vârstă 16-34 ani. După
statutul ocupațional, 56,3% din pensionarii din România utilizează un smartphone.
Potrivit aceluiași raport statistic, comerțul online în România ia o amploare din ce în ce
mai mare în ultimii ani: ponderea persoanelor care apelează la serviciile online pentru a
cumpăra și/sau comanda produse și servicii a ajuns la un max
im de 58,2% în 2020, din totalul persoanelor care au folosit vreodată internetul. Pe medii
de rezidență, se observă că persoanele din mediul urban care au comandat bunuri pe
interent sunt într-o proporție mai mare cu doar 11,8% decât cele din mediul rural. După

18

Sursa:
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/accesul_populatiei_la_tehnologia_informatiei_si_comunicatii
lor_romania_2020.pdf pag.58
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statutul ocupațional, ponderea pensionarilor care au comandat bunuri de pe internet a
fost de 30,5%.
Față de anul anterior, ponderea celor care au apelat la comerțul electronic a crescut în
anul 2020 cu 15,8%, cu o creștere relativ similară în spațiul rural față de urban: +15,6%
față de 16,2%.
Procentul utilizatorilor de internet din spațiul rural și nu numai va crește nu doar pe
seama accesibilității tot mai crescute a acestor dispozitive mobile dar și a proiectuluiului
recent demarat de UE privind adoptarea unei politici digitale construită în jurul viziunii
de a deveni un lider al transformării digitale globale.
e) Deceniul digital al Europei, recent proclamat de Comisia Europeană, va facilita
investiții masive în conectivitate pentru România.
NextGenerationEU și alte proiecte similare va permite realizarea de importante investiții
în vederea transformării noastre digitale. Viziunea cu privire la implementarea unui
„deceniu digital” european își propune să se situeze Uniunea Europeană în avangarda
revoluției digitale care va urma pe plan global.
Obiectivele de politică digitală pentru 2030 sunt axate pe patru aspecte esențiale, printre
care competențele digitale și infrastructura de conectivitate.

14. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe linii de business
Distribuția cifrei de afaceri pe linii de business
(lei)

2020

Distribuție

275.900

30 iunie
2021
1.610.860

2021

Servicii
consultanță

696.673

880.557

2.689.999

Total

972.573

2.491.417

4.656.577

1.966.578

Detalierea structurii cifrei de afaceri pe categorii de venituri

Cifra de afaceri 2021e

42,2%

28,4%
57,8%
71,6%.

Consultanță B2B

Distribuție

Consultanță B2B
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Cifra de afaceri a anului precedent reflectă debutul activității Emitentului, începând cu februarie
2020.

15. Clienți principali. Contracte semnificative.
Portofoliul de clienți B2C ai Chromosome Dynamics se caracterizează prin număr mare și
rată redusă de concentrare, dat fiind specificul activității de distribuție de retail.
Portofoliul de clienți B2B, care a generat 57,8% din cifra de afaceri a anului 2021, este în
prezent reprezentat din 3 clienți din rândul companiilor agribusiness de tip IMM. Conducerea
Emitentului preconizează ca numărul clienților pentru consultanță B2B să crească la 10 în cursul
anului 2022

16. Principalii indicatori operaționali
Gama de produse comercializate de Emitent prin intermediul marketplace-ului online Agrobazar
cuprinde peste 100.000 de produse, provenind de la peste 60 de vendori autohtoni și din import.
Numărul de clienți pe marketplace a depășit 10.000 la data Memorandumului

17. Scurtă descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile
Informațiile financiare din prezentul Document sunt preluate din situațiile financiare ale
Chromosome Dynamics întocmite la 30.06.2020, 31.12.2020, 30.06.2021 și 31.12.2021.
Acestea prezintă situația și poziția financiară a unei Societăți la început de activitate, reflectând
variații specifice activității la început de drum.
Situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 au fost auditate, concluziile auditorului
independent asupra situațiilor financiare ale Chromosome Dynamics S.R.L. fiind următoarele:
,,În opinia noastra situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative
poziția financiara a societatii CHROMOSOME DYNAMICS SA la 31.12.2021 și performanța sa
financiară pentru anul care s-a încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanțelor Publice din România nr 1802/2014 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile
descrise în notele la situațiile financiare.”
Baza opiniei:
,,Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”)
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Responsabilitățile noastre în baza
acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului pentru
auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în
conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști (“Codul IESBA”) emis de Bordul
Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul
situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește
etica, în conformitate cu aceste cerințe si Codul IESBA.”
Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021 auditate au fost aprobate de către
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 11 aprilie 2022.
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Performanța financiară
Performanța financiară (lei)

30.06.2020

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2021

Cifra de afaceri

196.021

972.573

2.488.612

4.656.577

Producția vândută

117.062

613.017

2.364.402

4.183.467

Venituri din vânzarea mărfurilor

103.959

399.792

130.632

479.810

25.000

40.236

6.422

6.700

35.173

905

25

0

9

8.600

9.663

196.021

1.007.755

2.498.177

4.666.265

12.072

102.189

141.087

197.909

2.864

26.936

11.300

18.596

0

0

736

5.305

50.975

298.406

757.323

1.188.237

95.189

317.514

Reduceri comerciale
Venituri aferente costului cu producția în curs
de execuție
Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
Cheltuieli cu materii prime și materiale
consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (energie si apa)
Cheltuieli privind mărfurile
Reduceri comerciale primite

0

Cheltuieli cu personalul

16.569

244.482

328.585

890.475

807

14.814

25.646

97.035

93.757

291.256

622.470

1.513.627

Cheltuieli privind prestațiile externe, din care:

91.008

279.810

585.063

1.447.584

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte
asimilate

2.727

10.680

2.567

3.810

22

766

34.840

62.233

0

0

14.780

43.117

177.044

978.083

1.806.738

3.636.787

18.977

29.672

691.379

1.029.478

Alte venituri financiare

0

1

103

709

VENITURI FINANCIARE – TOTAL

0

1

103

709

Cheltuieli privind dobânzile

0

1.308

2.485

4.765

Alte cheltuieli financiare

642

1.925

2.638

9.544

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL

642

3.233

5.123

14.309

-642

-3.232

-5.020

-13.600

VENITURI – TOTAL

196.021

1.007.756

2.498.220

4.666.974

CHELTUIELI – TOTAL

177.686

981.316

1.811.861

3.651.096

18.335

26.440

686.359

1.015.878

1.762

9.513

23.329

39.813

16.573

16.927

663.030

976.065

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și
necorporale
Alte cheltuieli de exploatare, din care:

Alte cheltuieli
Ajustări privind provizioanele
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL
PROFITUL DIN EXPLOATARE

REZULTAT FINANCIAR

PROFIT BRUT
Alte impozite
REZULTAT NET

Structura cifrei de afaceri la 31.12.2021 înglobează venituri provenite din servicii de consultanță
B2B, marketplace-ul agricol și alte activități de retail.
Societatea a înregistrat o creștere rapidă în cei doi ani de activitate. O analiză comparativă între
anul 2020 și perioada similară a anului 2021 relevă o creștere de 4,6 ori a valorii totale a
veniturilor, acestea însumând aproximativ 4,7 milioane lei la sfârșitul perioadei de raportare
anuală.
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Pentru exercițiul financiar al anului 2021 cifra de afaceri este de 4,78 ori mai mare față de
cea înregistrată la finalului anului 2020. Cuantumul cifrei de afaceri este reprezentat în proporție
de 59% de venituri provenite din consultanță de management agribusiness, iar 41% de venituri
obținute din distribuție.
Cele mai semnificative cheltuieli din structura cheltuielilor operaționale raportate de către
Societate sunt reprezentate de cheltuieli privind mărfurile 32,67%, cheltuieli cu personalul
24,49% și alte cheltuieli de exploatare 41,62%. Structura altor cheltuieli de exploatare
presupune preponderent cheltuieli de promovare (32%), cheltuieli cu servicii executate de terți
(34%) care se referă la cheltuieli cu servicii administrative, de contabilitate, juridice, IT și
cheltuieli cu privire la transportul bunurilor și a personalului (26%).
Pentru finalul anului 2021 cheltuielile sunt semnificativ mai ridicate față de aceeași perioada
a anului precedent, dar în directă corelare cu veniturile aferente exercițiului financiar, pe seama
creșterii accelerate a activității desfășurate și a creșteri numărului de vânzări.
Rezultatul net al Chromosome Dynamics la finalului anului 2021 a înregistrat o creștere până
la valoarea de 976.065 lei.
Poziția financiară
Situația economico-financiară (lei)

30.06.2020

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2021

51.173

190.566

243.672

570.123

81

4.277

79.273

398.795

Imobilizări corporale

47.337

186.289

158.950

171.328

Imobilizări financiare

3.755

0

5.449

0

106.419

376.195

1.336.505

5.249.268

Stocuri

23.548

124.734

125.729

353.362

Creanțe

77.859

258.326

1.185.022

3.479.699

Casa și conturi la bănci

5.012

-6.865

25.754

1.416.207

C. Cheltuieli în avans

0

65.900

18.130

22.506

Sume de reluat într-o perioada de până la un an

0

65.900

18.130

22.506

TOTAL ACTIVE

157.592

632.661

1.598.307

5.841.897

Datorii pe termen scurt

116.564

486.648

819.110

781.365

Datorii pe termen lung

24.255

128.886

84.406

71.599

140.819

615.534

903.516

852.964

0

0

14.780

43.117

16.773

17.127

680.011

4.945.816

200

200

200

122.492

Prime de capital

0

0

0

3.830.478

Rezerve

0

40

40

24.498

Profitul reportat

0

0

16.741

16.741

16.573

16.927

663.030

976.065

0

40

0

24.458

157.592

632.661

1.598.307

5.841.897

A. Active imobilizate, din care:
Imobilizări necorporale

B. Active circulante, din care:

TOTAL DATORII
Provizioane
Capitaluri proprii, din care:
Capital subscris vărsat

Profitul exercițiului financiar
Repartizarea profitului
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

La 31.12.2021, activele deținute de către Societate sunt reprezentate în principal din active
curente. În structura acestora, cea mai mare pondere o reprezintă creanțele (59,56%)
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constituite în cea mai mare parte din creanțe comerciale. Valoarea acestora înregistrează la
finalul anului 2021 o creștere de 13,47 ori față de sfârșitul exercițiului precedent, pe fondul
intensificării activității și a dezvoltării în ansamblu a Societății, pe toate liniile sale de business.
La 30.06.2021, structura stocurilor este formată în procent de 54,55% din materii prime și
30,28% din mărfuri. Creșterea nivelului de materii prime de 3 ori față de anul precedent a
indicat o intensificare a procesului de comercializare a produselor own-brand. Ca urmare a
reconfigurării activității către divizii inovatoare de business, respectiv dezvoltarea proiectului
Agrobazar prin trecerea de la web app la mobile app, în cadrul căreia să ofere consultanță și
soluții hightech pentru fermieri și agricultori, Emitentul a decis, în semestrul I 2021, focusarea
resurselor spre acest nou domeniu. În cadrul noului parteneriat, Chromosome Dynamics va
crea doar conceptele de produs, fără a avea costurile inerente procesului de ambalare,
etichetare, manipulare etc.. Cedarea drepturilor de utilizare a rețetelor proprii Chromosome
Dynamics se va concretiza pentru Emitent în venituri din drepturi de utilizare portofolii produse.
La finalul anului 2021, disponibilul bănesc înregistrează o valoare de 1,4 milioane lei,
pe fondul încasărilor provenite din creanțele a căror ciclu de încasare este în medie de 92 zile.
Creanțele Societății, provin, la 31.12.2021, atât din vânzările prin intermediul Agrobazar pentru
care se percepe plata în avans, din distribuție și consultanță, motiv pentru care viteza de rotație
a debitelor-clienți înregistrează o valoare considerabil mai mică față de sectorul agricol care în
general se confruntă cu termene lente de încasare care pot ajunge până la 270-330 de zile.
Valoarea imobilizărilor, reprezentând 9,76% din totalul activelor, înregistrează o creștere ca
urmare a înregistrării imobilizărilor necorporale necesare procesului de dezvoltare a
marketplace-ului și aplicației nou-concepută de Societate. La 31.12.2021 activele imobilizate
sunt constituite în proporție de 30,05% din imobilizări corporale reprezentate în cea mai mare
parte de mijloace de transport și 69,95% imobilizări necorporale. La finalul anului 2021,
valoarea activului total s-a majorat de 9 ori față de finalul anului precedent, variația fiind
determinată în cea mai mare parte de majorarea activelor curente, pe fondul dezvoltării rapide
și continue a afacerii.
Datoriile totale ale Societății sunt formate, la 31.12.2021, din 12,39% datorii comerciale,
75,73% datorii legate de bugetul statului și 11,43% alte împrumuturi asimilate. Ponderea cea
mai semnificativă este reprezentată de datoriile curente care înregistrează un procent de 91,6%
din totalul datoriilor. Societatea este capabilă să își achite datoriile exigibile având în vedere
faptul că valoarea activelor curente este mai mare decât valoarea obligațiilor curente, iar la
finalul anului 2021 se înregistrează o diminuare a datoriilor totale cu 38,57% față de
începutul anului.
În cel de-al doilea semestru al anului 2021, Societatea a desfășurat trei runde succesive de
majorare a capitalului social cu aport în numerar, după cum urmează:
-

de la 200 lei la 95.100 lei, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților
nr.2/28.07.2021;
de la 95.100 la 100.106 lei, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.
03/18.08.2021;
de la 100.106 lei la 122.492 lei, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor
5/15.09.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4151/08.10.2021, prin
care s-a decis asupra derulării plasamentului privat de acțiuni nou emise care a precedat
listarea Societății.

Capitalurile proprii ale Chromosome Dynamics însumează rezultatul perioadei de raportare
(663.030 lei pentru semestrul I al anului 2021) și cel reportat, înregistrând, la 30.06.2021, o
valoare de 680.011 lei. Pentru finalului exercițiului financiar, capitalurile proprii
marchează valoarea de 4,9 milioane lei, pe fondul creșterii semnificative a rezultatului
perioadei, care atinge valoarea de 976.065 lei.
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Indicatori economico-financiari
Rezultatele financiare pentru finalul anului 2021 prezintă niveluri în afara oricărei zone de risc
și evoluție pozitivă în dreptul tuturor indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și risc.
Indicatori
1. Lichiditatea curentă (AC/DC)
2. Lichiditatea imediata (AC-S)/DC
3. Lichiditatea efectiva
(Disponibilități/DC)
4. Solvabilitatea financiară
(TA/TD)
5. Solvabilitate patrimonială (Cap.
Proprii/Cap. Proprii+TD)
6. Indicele gradului de îndatorare
(DTL/Cap Proprii+DTL)
7. Rata de îndatorare (DT/PB)

Interval de
siguranță
>2

30.06.2020

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2021

0,91

0,91

1,65

6,75

>1

0,71

0,65

1,50

6,29

>0,5

0,043

-0,014

0,031

1,812

>1,5

1,12

1,03

1,77

6,85

>0,5

0,11

0,03

0,43

0,85

<50%

59%

88%

11%

1%

<1/1,5

0,89

0,97

0,57

0,15

La 31 decembrie 2021, indicatorul lichidității curente, care indică măsura în care Societatea
este capabilă să își acopere datoriile scadente prin transformarea activelor curente în
disponibilități bănești se afla semnificativ peste intervalul de siguranță. Compania are
capacitatea de a-și achita datoriile exigibile ținând cont de faptul că valoarea activelor curente
este mai mare decât valoarea obligațiilor curente. Având în vedere faptul că stocurile reprezintă
doar 6,05% din totalul activelor circulante lichiditatea imediată se află în intervalul de siguranță,
înregistrând o dinamică favorabilă.
Rata solvabilității financiare, referitoare la capacitatea Societății de a-și rambursa la scadență
obligațiile pe termen scurt înregistrează o valoare deasupra pragului de siguranță, în timp ce
gradul de îndatorare indică un nivel confortabil pentru capacitatea de autofinanțare, de onorare
a obligațiilor de plată, dar și acces facil la surse externe de finanțare.

18. Politica privind prognozele
În conformitate cu cerințele legislative aplicabile societăților admise la tranzacționare,
Chromosome Dynamics va publica, cel puțin anual, prognozele privind principalii indicatori de
rezultat pentru exercițiul financiar în curs, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli
care va fi fost aprobat în Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor societății.
Eventualele revizuiri ale bugetului, aprobate de către organele statutare în cursul desfășurării
exercițiului financiar, vor fi cuprinse în raportările financiare interimare prevăzute în calendarul
financiar asumat de către Emitent și publicat pe pagina de internet a emitentului și a
operatorului de piață.

19. Politica de dividende
Fiind un start-up care implică un parcurs de tip growth, conducerea Societății declară că, cel
puțin pe perioada acoperită de prognozele financiare cuprinse în prezentul Memorandum (20212023), va propune Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor reinvestirea integrală a
profitului realizat, pentru realizarea planului de dezvoltare asumat și pentru atingerea
obiectivelor strategice, în beneficiul direct, pe termen lung, al acționarilor Chromosome
Dynamics.
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20. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii
Strategia Chromosome Dynamics se bazează pe două direcții strategice:

✓

consultanță în business pentru companiile din domeniul agricol, inclusiv creare
și dezvoltare de produse;

✓

dezvoltarea de proiecte inovatoare bazate pe AI (inteligență artificială) și IOT
(internet of things), precum device-uri hardware și instrumente high-tech susținute de
platforme de tip marketplace, care oferă atât portofolii de produse, cât și consultanță în
domeniul agricol care susține fermierii în simplificarea monitorizării proceselor agricole și
furnizarea rapidă de soluții perfect adaptate nevoilor lor.

Acestea vor genera venituri fie direct, fie indirect ca instrumente de digital marketing și
promovare.
Managementul Chromosome Dynamics consideră că digitalizarea activității de consultanță și a
monetizării rezultatelor din Cercetare-Dezvoltare reprezintă direcție de dezvoltare strategică
pentru companie, având în vedere contextul actual marcat de penetrarea generalizată a
soluțiilor de AI în toate domeniile și mai ales agro, de intensificare a nevoii de soluții și
consultanță în agricultură, dar și de restricțiile pandemice. Societatea urmărește ca soluțiile
sale inovative și eficiente la nevoile de informare și consultanță să devină de referință pe piața
micilor și marilor fermieri și a celor pasionați de agricultură prin targetare țintită, posibilitatea
de transmitere a informației către o audiență mare, urmărirea cu ușurință a companiilor de
promovare, creșterea comunităților de clienți fidelizați, reducerea costurilor de promovare și
recuperarea rapidă a investițiilor.
Desigur, în ceea ce privește dezvoltarea de soluții software și hardwarem, CHRD isi
concentrează atentia în mod special către segmentul de corporate (B2B), însă fără a neglija
retail-ul care asigură si va asigura companiei atât finanțarea capitalului curent, cât și marja de
profit optimă.
Conducerea societății estimează faptul că, în urma implementării planului de dezvoltare și a
proiectelor aferente acestuia va genera o dinamică pozitivă atât la nivelul cifrei de afaceri cât
și a performanței Emitentului, astfel:
Indicatori (lei)
Cifra de afaceri, din care :
Venituri din
Agrobazar
- Venituri din
publicitate
- ”Venituri din
SpellBox
- ”Venituri din
Orgnit
- Venituri din
consultanta
- Venituri din
Watchdog
Venituri totale din
exploatare
Cheltuieli privind mărfurile
-

2022

2023

11.000.000

30.000.000

5.300.000

17.500.000

500.000

2.500.000

2.500.000

4.500.000

700.000

1.500.000

2.000.000

3.000.000
1.000.000

11.000.000

30.000.000

4.680.000

9.600.000

Cheltuieli cu personalul

1.145.000

1.850.000

Alte cheltuieli de exploatare

2.220.000

4.620.000
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Cheltuieli totale din
exploatare
Rezultat net

8.045.000

16.070.000

2.955.000

13.930.000

Acest buget a fost aprobat prin decizia Administratorului Unic din data de 31 ianuarie 2022.

Obiectivele strategice ale Emitentului prin intermediul proiectelor implementate și în curs de
implementare sunt:
2022:

✓ S1: lansarea oficială și promovarea Tortoise Slow Food Delivery, ORGNit, Rooster’s
Journey
✓ S2: lansare Spellbox și Homeland
✓ dezvoltarea și promovarea Agrobazar App. Obiectiv operațional: minim 20.000 de utilizatori
(potențiali clienți) în AGROBAZAR APP, 200.000 produse listate și peste 140 vendori;
✓ atragerea a 500.000 euro prin vânzarea serviciilor de promovare către companiile private din
domeniu (Syngenta, KWS, Monsanto, Bayer).
2023:

✓ vânzarea AGROBAZAR APP ,,as a service” în Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Italia;
✓ internaționalizare Homeland
✓ internaționalizare Spellbox
Premisele proiecției dinamicii cifrei de afaceri se bazează pe evidențe prezente pentru
tracțiunea proiectelor CHRD și pe perspectivele de continuitate și extindere privind activitatea
de consultanță B2B.
Prezentăm în continuare câteva dintre fundamentele creșterii prognozate, derivate din
potențialul de monetizare al proiectelor lansate sau în curs de lansare:
✓

Marketplace Agrobazar, primul marketplace cu profil agroindustrial din România se
dezvoltă constant prin numărul de comenzi și de clienți care aleg Agrobazar. Marketplaceul pune la dispoziția cumpărătorilor o gamă diversificată de produse din domeniul
agroindustrial și domenii conexe, numărul de itemuri listate fiind de peste 100.000 la
finalul anului 2021. Fiind primul marketplace dedicat agroindustriei, acesta a atras
jucători confirmați de piața agroindustrială din România. În prezent Agrobazar
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Marketplace înregistrează peste 3.500 comenzi și peste 10.000 utilizatori ai platformelor
dedicate (Aplicație / platformă web).
Clientii Agrobazar pot pune întrebari punctuale despre fiecare produs în parte iar aceștia
primesc consultanță de specialitate pentru fiecare categorie de interes, atât din partea
consultanților asociați ai Chromosome Dynamics cât și a consultanților specializați ai vendorilor
parteneri.
Agrobazar are integrate toate modulele necesare stimulării vânzării (module de marketing), dar
și posibilitatea plății în rate cu cardul de cumpărături sau a finanțării pe termen lung a clienților
care optează pentru acest sistem de rate (parteneriat cu TBI CREDIT).
Având în vedere faptul că vânzările online cresc anual cu doua cifre procentuale, iar Agrobazar
Marketplace a generat, în doar primele 3 luni de la lansare, vânzări în valoare de 150.000 euro,
conducerea mizează pe o creștere exponențiala a vânzărilor, în tandem cu promovarea plătită
pe rețele sociale cunoscute și în motoarele de căutare.
✓

ORGNit, primul sistem hibrid (fizic-digital) de securizare a originalității produselor și de
trasabilitate a acestora răspunde provocării contrafacerii inputurilor agricole (mai ales a
celor certificate bio) și nu numai. Pe lângă confirmarea, pentru consumator, a originalității
produsului achizițonat, ORGNit oferă partenerilor care achiziționeaza etichete securizate
un dashboard unde vor primi alerte cu privire la numărul de scanări / produs, triggere de
Securitate atunci când se încearcă reproducerea codurilor unice scanabile etc.
Deși proiectul nu a fost lansat oficial, CHRD a semnat, deja, primele contracte pentru
securizarea a peste 100.000 de itemuri din categoria biocidelor, pesticidelor și
fertilizanților și se află în discuții cu mari producători pentru implementarea sistemului.
Monetizarea
se
face
în
sistemul
preț/etichetă
holografică.
Conducerea se așteaptă ca anul acesta CHRD să valorifice produsul și în domenii conexe
agroindustriei, deoarece este un sistem ușor adaptabil și de implementat din toate
punctele de vedere.
De aceea, în al doilea trimestru se va înființa un departament de vânzări B2B pentru a
promova și vinde ORGNit la scară largă, atât național cât și internațional.
Proiectul este finalizat integral.

✓

SpellBOX, produs bazat pe modulul de inteligență artificială maIA este finalizat în
proporție de 80%, urmând ca în luna iunie 2022, cel mai probabil, să fie lansarea publică
a proiectului deplin funcțional.
Modulul este scalabil și va prezenta un interes major deoarece este însoțit de aplicația
iOS și Android SpellBox App, aplicație prin intermediul căreia se poate realiza controlul
device-ului.
De asemenea, distribuitorii care vor contracta SpellBox pentru clienții lor vor avea acces
la un dashboard extrem de util prin prisma faptului că vor putea realiza statistici și
notificări către client cu privire la evoluția culturilor agricole a clienților din portofoliu
(regiuni în care au apărut bolile și dăunătorii, viteza de răspândire a acestora etc.)
SpellBox va fi monetizat sub forma de abonament cu dispozitivul în custodie. În România
sunt peste 50.000 de fermieri activi care pot avea acces la SpellBox, motiv pentru care
suntem convinși că utilitatea practică a instrumentului va atrage un numar din ce în ce
mai mare de fermieri interesați să monitorizeze, într-un mod profesionist, starea
culturilor agricole.
Scalarea modulului se va face prin parteneri externi cu care au fost deja demarate
discuțiile în acest sens (parteneri care activează tot în zona de agritech).
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Urmare a comunicarii în presă cu privire la faptul că la jumătatea acestui an prototipul
pentru SpellBox va fi disponibil și că, începând cu această toamnă vom începe primele
livrări către partenerii CHRD, conducerea Societății a fost contactată de mai multe
companii (naționale și multinaționale) interesate de introducerea, în rețeaua proprie de
clienti, a modulelor SpellBox. Pe baza discuțiilor preliminare, managementul estimează
că, în anul 2022, CHRD va putea deservi 20% din portofoliile acestor clienți strategici,
respectiv maxim 1000 de dispozitive.
✓

Homeland, prezentat anterior investitorilor ca Terragram, este prima rețea de socializare
și responsabilizare socială cu un concept și o abordare nouă a generațiilor tinere mai
preocupate pentru conservarea naturii, soluții organice și de grijă față de planetă.
Monetizarea Homeland se va face prin intermediul platformei CHRDads și prin pârghiile
de marketing și promovare ale Homeland. De asemenea, HOMELAND va avea incluse
elemente de gamify pentru a deveni din ce în ce mai interactivă și atractivă (detalii în
descrierea noilor proiecte). Monetizarea se va face pay-per-click și pay-per-view pentru
reclamele furnizate prin intermediul platformei CHRD Ads.
Proiectul este în dezvoltare, urmând ca versiunea finală să fie lansată în a doua parte a
anului 2022.

Implementarea strategiei va genera o dinamică pozitivă atât la nivelul cifrei de afaceri cât și a
performanței Emitentului, ilustrată mai jos prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de
AGOA din data de 11.04.2022 și de Administratorul Unic în data de 31 ianuarie 2022.
Indicatori (lei)

2022

2023

Cifra de afaceri

11.000.000

30.000.000

Venituri totale
din exploatare
Cheltuieli privind
mărfurile
Cheltuieli cu
personalul
Alte cheltuieli de
exploatare
Cheltuieli totale
din exploatare
EBIT

11.000.000

30.000.000

4.680.000

9.600.000

1.145.000

1.850.000

2.220.000

4.620.000

8.045.000

16.070.000

5.954.866

15.476.190

5.977.972

15.699.546

2.955.000

13.930.000

EBITDA
Rezultat net

21. Factori de risc
I. Riscuri sistemice privind Emitentul
Riscurile sistemice sunt determinate de evoluția evenimentelor economice și politice care
influențează în mod obiectiv întregul sistem economic al unei unități geo-politice. Riscurile
sistemice nu pot fi prevenite.
Riscul de țară se referă la susceptibilitatea ca la nivelul statului de rezidență al Emitentului să
apară dificultăți în ceea ce privește onorarea angajamentelor financiare de natură să afecteze
toate instrumentele financiare interne și unele instrumente externe. Impactul pe care acest risc
îl are este unul general, generând efecte similare pentru toate sectoarele și domeniile de
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activitate. În contextul actual intern caracterizat de instabilitate politică și economică, de
evoluții economice și sociale divergente, precum și în contextul internațional marcat de
dinamica neuniformă și imprevizibilă a factorilor și proceselor pe scena geopolitică regională și
globală, de interdependențe multiple și strâns corelate la scară globală pe plan economic și
financiar, evaluarea riscului de țară reprezintă o provocare pentru specialiști și investitori.
Conformarea la cadrul legislativ și modificări ale cadrului legislativ. Emitentul se află
sub incidența cadrului legislativ din România și are în vedere toate demersurile necesare pentru
a respecta cadrul de reglementare aplicabil. Modificările fiscale și juridice care pot surveni pe
plan contabil, fiscal și al resurselor umane, cât și evenimentele generate de aplicarea acestora
pot conduce la posibile amenzi sau procese, cu impact asupra activității desfășurate de Emitent.
Riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii afectează costul de oportunitate. Rata
inflației poate oscila astfel încât operațiunile, condițiile financiare și rezultatele Emitentului pot
să fie afectate. Investitorii trebuie să țină seama de impactul acestor riscuri asupra rezultatelor
reale ale Emitentului și asupra profitului real obținut în urma investiției.
II. Riscuri specifice Emitentului
a) Riscuri de natură operațională care pot apărea la nivelul desfășurării activității atât
ca urmare a unor factori interni cât și a unor factori externi manifestați sub forma unor
evenimente neașteptate
Riscul asociat persoanelor cheie. Activitatea desfășurată de către Societate necesită
personal cu cunoștințe avansate și specializare temeinică în domeniul agriculturii. Atât
dezvoltarea cât și rentabilitatea companiei se află în strânsa legătură cu profesionalismul și
competența persoanelor-cheie. În vederea diminuării acestui risc, managementul Societății are
în vedere politici de resurse umane orientate spre atragerea și retenția personalului calificat.
Neîndeplinirea obligațiilor partenerilor contractuali. Acestea pot crea dificultăți în ceea ce
privește buna desfășurare a activității Emitentului și onorarea obligațiilor contractuale către
terți. Societatea nu poate garanta prevenirea acestor riscuri, însă ia toate măsurile posibile
pentru evitarea sau diminuarea acestora.
Rapiditatea cu care clienții vor îmbrățișa noile tehnologii. Acest risc se referă la
scepticismul clienților în ceea ce privește implementarea unor noi tehnologii și, totodată, la
gândirea negativă a acestora în privința inovațiilor pe care era tehnologiei le aduce. Societatea
se concentrează pe promovarea dezvoltării continue a domeniului agricol și adaptarea tradițiilor
la un viitor tehnologizat.
Riscul referitor la stabilitatea sistemelor care constă în apariția unor probleme de natură
tehnică pe platformele de IT&AI, cu efecte asupra activității operaționale a Societății și asupra
serviciilor oferite clienților. Soluția constatată de Chromosome Dynamics în vederea diminuării
acestui risc se referă la investiții succesive în tehnologia cu care operează.
Riscul atacurilor cibernetice. Desfășurarea activității prin intermediul platformei Agrobazar
poate fi compromisă de accesul neautorizat, prin atacuri cibernetice, erori sau omisiuni, cu
impact atât asupra Societății cât și asupra clienților. Diminuarea acestui risc se poate realiza cu
ajutorul polițelor de asigurare și a colaborărilor cu firme de IT care să asigure securizarea
accesului la informațiile confidențiale.
Riscul reputațional – reprezintă un risc inerent în activitatea desfășurată de către Societate,
având o deosebită importanță în mediul de afaceri în care activează, reflectând experiența și
profesionalismul Emitentului.
Riscuri de sezonalitate și perisabilitate – compania desfășoară o activitate a cărui specific
poate fi influențat de factori precum sezonalitatea și perisabilitatea. În vederea diminuării
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acestui tip de risc, Societatea aplică în extrasezon o serie de discounturi și promoții la
achiziționarea produselor sezoniere, pentru stimularea vânzarilor pe întreg parcursul anului.
Riscul de forță majoră poate afecta Emitentul prin apariția unor evenimente nefavorabile și
inoportune precum dezastre naturale, care ar afecta depozitul fizic de produse.
b) Riscuri de conformitate. Cadrul normativ și legislativ care reglementează producția și
comercializarea de inputuri agricole este în curs de dezvoltare și în continuă schimbare,
existând vid legislativ în numeroase domenii noi (precum inputurile ecologice) sau
discrepanțe în aplicarea legislației insuficient dezvoltate în diferite zone ale țării.
Compania a demarat o serie de discuții cu Instituțiile Statului care au atribuții de
reglementare în această sferă de interes (a producției de inputuri ecologice - M.A.D.R,
I.N.S., A.N.P.M.), în vederea elaborării unui cadrul legislativ care să reflecte cu acuratețe
activitatea de productie/distributie inputuri pentru agricultura ecologică și care să fie
conformă cu regulamentele europene care se aplică tuturor statelor membre. De mentionat
este faptul că România este printre puținele țări care nu au o reglementare dedicată care
să încadreze clar activitatea de productie / distributie de inputuri pentru agricultura
organică, în prezent această activitate fiind asociată cu producţia de inputuri pentru
agricultura convențională (produse cu conținut de moleculă chimică), motiv pentru care
obținerea unor avize în acest sens depinde foarte mult de fiecare agenție emitentă în parte
și de disponibilitatea acestora de a autoriza/aviza acest tip de activitate.
Conducerea companiei este, de asemenea, conectată la dinamica din reglementarea domeniului
și depune toate eforturile în sensul asigurării conformității la cerințele legale și normative
naționale și europene.
În perioada Iunie – August, 2021 au fost efectuate o serie de controale din partea mai multor
instituții, printre care ANAF Antifraudă, Garda de Mediu, Direcția Agricolă Județeană, ITM etc.
Toate controalele s-au concluzionat fără nicio sancțiune sau măsură, cu excepția amendei
aplicată de către Garda Națională de Mediu pentru producţia de biostimulatori fără autorizație.
Precizăm că în luna Martie (a.c.), compania a depus la Agenția Națională de Mediu dosarul
pentru obținerea avizului de mediu pentru un cod CAEN apropiat activităţii de productie inputuri
ecologice, în lipsa unui cod CAEN care să reglementeze clar această activitate. Agenția Națională
de Mediu nu a comunicat nicio rezoluție cu privire la conformitatea documentelor din dosar timp
de 3 luni de la depunere și pâna la data controlului din partea Gărzii de Mediu, motiv pentru
care compania a solicitat în scris retragerea cererii pentru obținerea avizului de mediu pâna la
reglementarea clară a acestui domeniu de activitate (producţia de inputuri ecologice).
Activitate de ambalare produse sub brand propriu nu a implicat necesitatea unui aviz din
partea A.N.P.M. deoarece, conform legii în vigoare, activitățile de ambalare nu necesită aviz
de mediu.
De mentionat este faptul că toate controalele au fost realizate în baza unei sesizări sub
pseudonim, imediat după anunțul companiei privind intenția de listare la bursă
La momentul prezentului Memorandum, societatea deține toate avizele și autorizațiile necesare
derulării activității.
c) Riscul de piață integrează factorii de risc din mediul extern societății, în amonte sau în
aval față de activitatea sa principală.
Riscul de concurență. Sectorul AgTech este un sector emergent cu un mare potențial de
dezvoltare, existând așadar posibilitatea să apară potențiali concurenți pe această piață
Riscul de preț se referă la incertitudinea privind prețul produselor aprovizionate sau a
serviciilor terțe contractate (diviziile externalizate de IT, R&D, GDPR, contabilitate). Acest risc
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afectează Societatea în măsura în care prețurile de la furnizori cresc fără ca Societatea să poată
îngloba profitabil variațiile negative în prețul său final, în condițiile menținerii cifrei de afaceri.
Chromosome Dynamics controlează acest risc prin urmărirea riguroasă a prețurilor practicate
de aceștia.
Riscul asociat ratelor dobânzilor. În măsura în care, pentru dezvoltarea afacerii și
implementarea strategiilor de creștere, Societatea va contracta împrumuturi bancare pe termen
lung, sau va derula contracte cu plata în valută (ex. pentru furnizorii de servicii IT sau anumite
produse aprovizionate), acesta va fi expus la fluctuațiile ratei dobânzilor. Creșterea ratelor
dobânzii va fi absorbită la nivelul costurilor financiare, cu impact negativ asupra situației
financiare a Emitentului.
Riscul de lichiditate include și riscul generat de posibilitatea neîncasării creanțelor. Prin
specificul activității desfășurate de Societate prin divizia de retail, care deține ponderea
principală din cifra de afaceri, valoarea creanțelor și a datoriilor se menține la un nivel care
permite desfășurarea optimă a activității de comercializare. Prin monitorizarea previziunilor
privind necesarul de lichidități, conducerea societății urmărește să se asigure că există disponibil
suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale, astfel încât Societatea să își poată onora
obligațiile curente față de creditorii săi.
Alte riscuri. Potențialii investitori trebuie să aibă în vedere faptul că riscurile prezentate mai
sus sunt cele mai semnificative riscuri identificate de către Societate în momentul redactării
Documentului. Cu toate acestea, riscurile prezentate în aceste secțiuni nu includ, în mod
obligatoriu, toate riscurile asociate activității desfășurate de Emitent, iar Societatea nu poate
garanta faptul că ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și
incertitudini de care Societatea nu are cunoștință la momentul redactării Documentului și care
pot să modifice în viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele și realizările
Emitentului și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor Societății. De asemenea, investitorii
ar trebui să întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a
oportunității investiției.
Riscuri specifice investiției în acțiuni
Odată materializate, riscurile prezentate în secțiunea anterioară, pot influența negativ, într-o
măsura care nu poate fi cuantificată, prețul și lichiditatea acțiunilor Chromosome Dynamics,
odată admise pe piața de capital. Pe lângă acestea, o categorie de risc de natură sistemică
asociată titlurilor financiare în sine se referă la:
Riscuri generate de piața de capital din România, în ansamblul ei. Volatilitatea și
lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieței de capital, conturând un risc
de natură sistemică pentru toate instrumentele financiare tranzacționate.
De asemenea, riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii pot afecta randamentul investiției
în acțiuni în general, ca alternativă investițională în raport cu depozitele bancare sau investiția
în obligațiuni guvernamentale sau corporative. Orice creștere în rata dobânzii poate afecta
evoluția cotației acțiunilor, în general, ca alternativă investițională pe piața de capital, în timp
ce creșterea ratei inflației erodează câștigurile reale ale investitorului.
Riscul de preț este specific acțiunilor listate și constă în probabilitatea evoluției negative pentru
cotația acțiunilor emitentului, după admiterea acestora la tranzacționare. Fluctuația prețului
poate fi indusă de o multitudine de factori legați de activitatea Emitentului sau de volatilitatea
generală a pieței. De asemenea, în cazuri speciale precum evenimente deosebite sau situații
litigioase, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate decide suspendarea tranzacționării
acțiunilor, cu impact asupra posibilității investitorilor de a vinde acțiunile în orice moment dorit
și asupra valorii de piață a acțiunilor la reluarea tranzacționării.
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Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat asociat
acestei investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitelor bancare sau investiției
în alte instrumente financiare precum obligațiuni de stat, participații la fonduri de investiții sau
chiar obligațiuni corporative. Volatilitatea și evoluția puțin predictibilă a lichidității și prețului
acțiunilor, alături de riscul pierderii investiției în cazul falimentului Emitentului nu
recomandă investiția în acțiuni acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranță față de risc.
Potrivit cu descrierea pieței țintă delimitată de către Intermediarul ofertei obiect al prezentului
Document, investiția în acțiunile Chromosome Dynamics S.A. este corespunzătoare acelor
clienți care:
a) pe baza experienței sau cunoștințelor acumulate, înțeleg cel puțin conceptele de bază
privind modul de funcționare a pieței de capital, caracteristicile acțiunilor, drepturile și
obligațiile asociate acestora și obțin acces la informații privind evoluția pieței și situația
economico-financiară a emitentului;
b) au o situație financiară cel puțin stabilă, care, având în vedere riscurile implicate, pot
suporta pierderi de până la 100% din capitalul investit;
c)
pot suporta fluctuațiile de preț și lichiditatea scăzută asociate cu listarea și
tranzacționare unui instrument pe o piață nereglementată;
d) cu profil investițional dar și speculativ, cu un orizont de timp al investiției de cel puțin
1 an, care urmăresc creșterea capitalului cu asumarea riscurilor implicate.
De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care:
i
doresc protecția integrală a capitalului și/sau certitudinea rambursării sumelor investite;
ii

au o toleranță scăzuta la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere;

iii necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active fără risc.

22. Informații cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în
perioada de 12 luni anterioară listării
În perioada 27 septembrie 2021 – 01 octombrie 2021, Emitentul a derulat o operațiune de
majorare de capital social cu aport în numerar, prin emisiunea de noi acțiuni, în conformitate
cu prevederile hotărârii AGEA nr. 5/15.09.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.
4151/08.10.2021.
Acțiunile nou emise, în număr de 82.500, au fost ofertate în cadrul unui plasament privat la
care au participat 60 investitori, din care 7 investitori clienți profesionali ai Goldring S.A., SSIF
intermediar al ofertei. Urmare a hotărârii Administratorului Unic al Chromosome Dynamics S.A.
nr. 7/01.10.2021, oferta a fost suplimentată până la numărul de 111.929 acțiuni și închisă
anticipat la data de 01.10.2021.
Prin subscrierea celor 111.929 acțiuni la prețul de emisiune de 30 lei/acțiune, Chromosome
Dynamics a atras 3.357.870 lei, din care 22.385,8 lei reprezintă aport la capitalul social, iar
3.335.484,2 lei reprezintă prima de emisiune.
Valoarea capitalului social post-majorare este de 122.491,8 lei, fiind împărțit în 612.459 acțiuni
nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 lei fiecare.
Estimată la prețul de emisiune de 30 lei/acțiune din oferta încheiată la 1 octombrie
2021, valoarea de capitalizare anticipată a Chromosome Dynamics S.A. este de
18.373.770 lei.
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Fondurile atrase vor susține strategia de dezvoltare a societății, astfel:
➢
➢
➢
➢
➢

37% pentru proiectele de dezvoltare software-hardware Maia, Spellbox, Homeland
16% pentru promovare online și marketing digital etc
15% pentru servicii IT (Data Center, suport IT, mentenanță, chirii echipamente)
9% pentru extindere spații birouri
23% pentru cheltuieli resursa umană

23. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital
Conducerea emitentului intenționează ca Chromosome Dynamics să utilizeze pârghiile
de dezvoltare și poziționare pe care statutul de emitent de acțiuni admise la
tranzacționare le aduce, pentru valorificarea oportunităților de dezvoltare în sectorul
pe care activează. Aceasta se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legislative
și statutare privind derularea oricărei operațiuni pe piața de capital.

24. Numele auditorului
Auditorul financiar al Societății este MGMT AUDIT & BPO S.R.L., cu sediul în
București, Intrarea Amzei nr.2, mansardă, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.
J40/14885/2014, CUI 33928794, înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din
România cu numărul de autorizație 1263/07.09.2015.

25. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute
Nu este cazul, CHROMOSOME DYNAMICS S.A. nu are societăți afiliate.

EMITENT:
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
Director General
Mugurel Gabriel Ionel

CONSULTANT AUTORIZAT:
SSIF GOLDRING S.A.
Director General
Virgil Adrian Zahan

___________________

______________________
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Anexa 2. Sinteza poziției financiare / bilanțul
Anexa 3. Bugetul pentru anul în curs
Anexa 4. Aspecte privind Guvernanța Corporativă
Anexa 5. Decizia organului statutar al Emitentului privind admiterea
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Anexa 6. Actul constitutiv al Emitentului
Anexa 7. Ultima situație financiară auditată
Anexa 8. Raportul auditorului
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Anexa nr. 1. Sinteza rezultatelor financiare anuale

Indicatori de rezultat

31.12.2020

31.12.2021

972.573

4.656.577

1.007.755

4.666.265

Cheltuieli de exploatare

978.083

3.636.787

Rezultat din exploatare

29.672

1.029.478

1

709

3.233

14.309

Rezultat financiar

-3.232

-13.600

Rezultat brut

26.440

1.015.878

Rezultat net

16.927

976.065

Cifra de afaceri
Venituri din exploatare

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

Anexa 2. Sinteza poziției financiare

Indicatori ai poziției financiare

31.12.2020

31.12.2021

Active imobilizate

190.566

570.123

Active circulante, din care:

376.195

5.249.268

-

stocuri

124.734

353.362

-

creanțe

254.571

3.479.699

-

elemente de trezorerie

-6.865

1.416.207

65.900

22.506

Cheltuieli în avans
TOTAL ACTIVE

632.661

5.841.897

Datorii pe termen scurt

486.648

781.365

Datorii pe termen lung

128.886

71.599

615.534

852.964

200

122.492

40

24.498

Datorii totale
Capital social
Rezerve
Rezultat reportat

16.741

Rezultatul exercițiului
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii
TOTAL PASIV
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40

24.458

17.127

4.945.816

632.661

5.841.897
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Anexa 3. Bugetul de venituri și cheltuieli
Prezentul buget a fost aprobat prin decizia Administratorului Unic din data de 31 ianuarie 2022
și de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.04.2022.
Indicatori (lei)
Cifra de afaceri, din care :

2022

2023

11.000.000

30.000.000

-

Venituri Agrobazar

5.300.000

17.500.000

-

Venituri SpellBox

2.500.000

4.500.000

-

Venituri Orgnit

700.000

1.500.000

-

Venituri din
consultanta

2.000.000

3.000.000

-

Venituri din Watchdog

-

Venituri din publicitate

500.000

2.500.000

Venituri totale din exploatare

11.000.000

30.000.000

Cheltuieli privind mărfurile

4.680.000

9.600.000

Cheltuieli cu personalul

1.145.000

1.850.000

Alte cheltuieli de exploatare

2.220.000

4.620.000

Cheltuieli totale din exploatare

8.045.000

16.070.000

Rezultat brut

2.955.000

13.930.000

1.000.000
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Anexa nr. 4. Aspecte privind Guvernanța Corporativă
Societatea, de tip start-up la momentul solicitării admiterii la tranzacționare, are în vedere
aderarea la principiile de Guvernanță Corporativă emise de Bursa de Valori București pentru
emitenții de instrumente financiare admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de
Tranzacționare.

Declarația privind alinierea la Principiile de Guvernanță Corporativă pentru
Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București

Cerința

Respectă
integral

Prevederi de îndeplinit

A. Responsabilitățile Consiliului de Administrație (Consiliul)
A.1.
Emitentul are un Regulament intern al
Consiliului de Administrație (Regulament de
Guvernanță) care include termeni de referință
cu privire la responsabilitățile Consiliului de
Administrație și la funcțiile cheie de conducere
ale Societății. Administrarea conflictului de
interese la nivelul Consiliului este tratată, de
asemenea, în regulamentul Consiliului de
Administrație.

A.2.

A.3.

A.4.

Orice alte angajamente profesionale ale
membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv
poziția de membru executiv sau neexecutiv al
Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale
Societății) și instituții non-profit, sunt aduse la
cunoștinta
Consiliului de Administrație al
Emitentului înainte de numire și pe perioada
mandatului.
Fiecare membru al Consiliului de Administrație
informează Consiliul cu privire la orice legătură
cu un acționar, care deține direct sau indirect
acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din
numărul total de drepturi de vot. Această
obligație are în vedere orice fel de legătură care
poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte
ce țin de decizii ale Consiliului.
Raportul anual informează dacă a avut loc o
evaluare a Consiliului de Administrație, sub
conducerea Președintelui. Raportul anual va
conține și numărul de sedințe ale
Consiliului de Administrație.
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Respectă
parțial/
Nu respectă









Motivul pentru
neconformitate

La data
admiterii la
tranzacționare,
Societatea este
condusă de un
Administrator
Unic, urmând
ca, după
admitere la
tranzacționare,
să se adopte
structura de
conducere a
Consiliului de
adminsitrație
Se va
implementa
după intrarea în
vigoare a
Hotărârii AGA
privind alegerea
unui Consiliu de
Administrație
Se va
implementa
după intrarea în
vigoare a
Hotărârii AGA
privind alegerea
unui Consiliu de
Administrație
Se va
implementa
după intrarea în
vigoare a
Hotărârii AGA
privind alegerea
unui Consiliu de
Administrație
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A.5.

Se întocmește Procedura privind cooperarea cu
Consultantul Autorizat (Procedura) pentru
perioada în care această cooperare este
aplicabilă.

A.5.1. Procedura conține numele și funcția persoanei de
legătură cu Consultantul Autorizat.
A.5.2. Procedura conține informații privind frecvența
întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi
cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori
evenimente sau informații noi implică
transmiterea de rapoarte curente sau periodice,
astfel încât Consultantul autorizat să poată fi
consultat.
A.5.3. Procedura conține informații privind obligația
Emitentului de a furniza Consultantului Autorizat
toate informațiile relevante și orice informație pe
care în mod rezonabil o solicită Consultantul
Autorizat sau este necesară Consultantului
Autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților
care îi revin.
A.5.4. Procedura conține informații privind obligația
Emitentului de a informa Bursa de Valori
București cu privire la orice disfuncționalșitate
apărută în cadrul cooperării cu Consultantul
Autorizat, sau în legătură cu schimbarea
Consultantului Autorizat.










B. Sistemul de Control Intern
B1.
Consiliul de Administrație adoptă o politică astfel
încât orice tranzacție a Societății cu o filială
reprezentând 5% sau mai mult din activele nete
ale Societății, conform celei mai recente
raportări financiare, să fie aprobată de către
Consiliu.
B2.
Auditul intern este realizat de către o structură
organizatorică separată din cadrul Societății sau
prin serviciile unei terțe părți independende, care
raportează Consiliului, iar, în cadrul Societății, îi
va raporta direct Directorului General.
C. Recompense echitabile și motivare
C1.
Societatea publică în raportul anual o secțiune
care include veniturile totale ale membrilor
Consiliului de Administrație și ale directorului
general aferente anului financiar respectiv și
valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a
oricăror compensații variabile și, de asemenea,
ipotezele cheie și principiile pentru calcularea
veniturilor sus-menționate.
D. Construind valoare prin relația cu investitorii
D1.
Pagina web a Emitentului conține o secțiune
dedicată Relației cu Investitorii (IR) atât în limba
română, cât și în limba engleză, cu toate
informațiile relevante de interes pentru
investitori. Oferirea simultan de informații în
limbile română și engleză oferă posibilitatea
investitorilor români și străini de a avea acces la
informații în același timp.
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În curs de
implementatre
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D1.1. Secțiunea IR conține principalele reglementări
ale Emitentului, în special Actul Constitutiv și
regulamentele interne ale organelor statutare.
D1.2. Secțiunea IR conține CV-urile membrilor
Consiliului de Administrație și a conducerii
executive.
D1.3. Secțiunea IR conține Rapoartele curente și
Rapoartele periodice.
D1.4. Secțiunea IR conține informații cu privire la
adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi
și materialele aferente, precum și hotărârile
adunărilor generale.
D1.5. Secțiunea IR conține informații cu privire la
evenimente corporative, precum plata
dividendelor sau alte evenimente care au ca
rezultat obținerea sau limitări cu privire la
drepturile unui acționar, incluzând termenele
limită și principiile unor astfel de operațiuni.
D1.6. Secțiunea IR conține alte informații de natură
extraordinară care se fac publice:
anularea/modificarea/inițierea cooperării cu un
Consultant Autorizat; semnarea /reînnoirea
/terminarea unui acord cu un Market Marker.
D1.7. Societatea are desemnată o funcție de Relații cu
Investitorii și include în secțiunea dedicată
acestei funcții, pe pagina de internet a Societății,
numele și datele de contact ale unei persoane
care are capacitatea de a furniza, la cerere,
informațiile corespunzătoare.
D2.
Emitentul are adoptată o politică de dividend a
Societății, ca un set de direcții referitoare la
repartizarea profitului net, pe care o respectă.
Principiile politicii de dividend sunt publicate pe
pagina de internet a Societății.
D3.
Emitentul are adoptată o politică cu privire la
prognoze, indicând dacă acestea sunt furnizate
sau nu. Prognozele reprezintă concluziile
cuantificate
ale
studiilor
care
vizează
determinarea impactului total al unei liste de
factori referitori la o perioadă viitoare (așanumitele ipoteze). Politica prevede frecvența,
perioada avută în vedere și conținutul
prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate,
sunt parte a rapoartelor anuale, semestriale sau
trimestriale. Politica cu privire la prognoze este
publicată pe pagina de internet a Societății.
D4.
Emitentul stabilește data și locul unei adunări
generale a acționarilor astfel încât să permită
participarea unui număr cât mai mare de
acționari.
D5.
Rapoartele financiare includ informații atât în
limba română, cât și în engleză, cu privire la
principalii factori care influențează schimbări la
nivelul
vânzărilor,
profitului
operațional,
profitului net sau orice alt indicator financiar
relevant.
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implementare

Memorandum admitere la tranzacționare în cadrul SMT a acțiunilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

D6.

Emitentul
organizează
cel
puțin
o
întâlnire/conferință telefonică cu analiști și
investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate
cu aceste ocazii sunt publicate în secțiunea
Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a
Emitentului, la momentul respectivei
Întâlniri /conferințe telefonice.
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CHROMOSOME DYNAMICS SA
Bucuresti, Sector 6, Drumul Valea Furcii, Nr.156-158, bl. C1, Et. 4, Ap. 24

RAPORT AUDIT
Situatii financiare 31.12.2021

Pregatit de
MGMT AUDIT & BPO SRL

MGMT AUDIT & BPO SRL, cu sediul in Bucuresti, Intrarea Amzei, nr.2, Mansarda, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/14885/2014, CUI 33928794, Cod IBAN: RO81BACX0000001955039000 – Unicredit Bank, e-mail management@mgmtgroup.ro

Raportul auditorilor independenti catre asociatul unic
CHROMOSOME DYNAMICS SA, Romania
Raport cu privire la situatiile financiare pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

Opinie
Am auditat Situatiile Financiare ale societatii CHROMOSOME DYNAMICS SA, cu sediul in Bucuresti,
Sector 6, Drumul Valea Furcii, Nr. 156-158, bl. C1, Et. 4, Ap. 24, cod fiscal RO 42234198 („Societatea”),
care cuprind bilantul si contul de profit si pierdere la data de 31 Decembrie 2021 si un sumar al
politicilor contabile senificative si alte note explicative.
Situatiile financiare mai sus mentionate se refera la:
Total active
Capitaluri proprii
Cifra de afaceri
Rezultatul anului - profit

5.841.897 RON
4.945.816 RON
4.656.577 RON
976.065 RON

In opinia noastra situatiile financiare prezinta in mod fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia
financiara a societatii CHROMOSOME DYNAMICS SA la 31.12.2021 si performanta sa financiara pentru
anul care s-a incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice din
Romania nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile
financiare.

Bazele opiniei
Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) adoptate
de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde
sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare”
din raportul nostru. Noi suntem independenti fată de Societate, in conformitate cu Codul de Etica al
Contabililor Profesionisti (“Codul IESBA”) emis de Bordul Standardelor de Etica pentru Contabili
impreună cu cerintele de etica relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, si am
indeplinit celelalte responsabilitati in ceea ce priveste etica, in conformitate cu aceste cerinte si Codul
IESBA.
Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui
baza opiniei noastre de audit.
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Aspecte-cheie de audit
Aspecte-cheie de audit sunt acele aspecte care, conform rationamentului nostru profesional, au avut
cea mai mare importanta in auditul nostru asupra situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste
aspecte au fost tratate in contextul auditului nostru asupra situatiilor financiare ca intreg si in formarea
opiniei noastre asupra acestora si nu furnizam o opinie separata cu privire la aceste aspecte. Am stabilit
ca nu exista aspecte cheie de audit ce trebuie comunicate in raportul nostru.

Alte aspecte
In cursul exercitiului financiar 2021 o serie de restrictii au fost impuse de autoritati ca efort de limitare
a raspandirii COVID-19 in Romania si multe alte tari. Nu se poate prognoza cum va evolua situatia, ceea
ce duce la incertitudine in ceea ce priveste dezvoltarea economica. Conducerea companiei
monitorizeaza continuu situatia si a luat in considerare riscurile aferente. Conducerea considera ca
Societatea va reusi sa depaseasca aceasta situatie.
Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data emiterii acestor situatii
financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activitatii viitoare a Societatii poate diferi de
estimarea Conducerii. Opinia nostra de audit nu este modificata cu privire la acest aspect.

Alte informatii
In Romania, legislatia fiscala este in continua schimbare si adaptare la legislatia internationala. In acest
context, exista posibilitatea unor interpretari diferite ale dispozitiilor legale de catre Ministerul
Finantelor si de catre autoritatile fiscale locale. Managementul societatii a inregistrat in conturile care
va sunt prezentate diferitele impozite si taxe, pe baza celei mai bune intrepretari a dispozitiilor fiscale
in vigoare, interpretare care insa poate fi contestata de un control fiscal.
Acest raport este adresat exclusiv asociatilor Societatii si se mentioneaza expres destinatarii conveniti
prin contract sau impusi de legislatie. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor
Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte
scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de
Societate si de asociatii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.
Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un
set complet de note la situatiile financiare, in conformitate cu reglementari si principii contabile
acceptate in tari si jurisdictii, altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt
intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania
inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.
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Responsabilitatile Conducerii si ale celor responsabili de Situatiile Financiare
Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare in
conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si clarificarile
ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite
intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie
de eroare.
La intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila sa evalueze abilitatea Societatii de asi desfasura activitatea conform principiului continuitatii activitatii si sa prezinte, daca este cazul,
aspectele referitoare la continuitatea activitatii si folosirea principiului continuitatii activitatii, mai
putin in cazul in care conducerea intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa ii inceteze activitatea sau
nu are nicio alternativa reala decat sa procedeze astfel.
Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de raportare
financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare
Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile
financiare, luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate de eroare sau frauda si de a
emite un raport de audit care sa includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel
ridicat de asigurare, insa nu este o garantie ca un audit desfasurat in conformitate cu standardele ISA
va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie
de frauda fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca
acestea, atat la nivel individual sau luate in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale
utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
Ca parte a unui audit in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional si ne
mentinem scepticismul profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea:
✓ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie
de frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa raspunda acestor riscuri
si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia
noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai
ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece
frauda poate include complicitate, falsuri, omisiuni intentionate, declaratii false sau evitarea
controlului intern.
✓ Intelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate
in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitatii controlului
intern al Societatii.
✓ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor
contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
✓ Concluzionam asupra caracterului adecvat al utilizarii de catre conducere a principiului
continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o
incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli
semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care
concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul de
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audit, asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste
prezentari sunt neadecvate, trebuie sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe
probele de audit obtinute pana la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea,
evenimente sau conditii viitoare pot determina ca Societatea sa nu isi mai desfasoare
activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
✓ Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al
prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si
evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.
✓ Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele
planificate si programarea in timp a auditului, precum si constatarile semnificative ale
auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam
pe parcursul auditului nostru.

In numele,
MGMT AUDIT & BPO SRL
Intrarea Amzei nr.2, Mansarda,
sector 1, Bucuresti, Romania
Inregistrat in Registru Public electronic cu Nr. FA1263
Membru CAFR cu nr. 1263/07.09.2015

Auditor: Gabriela Ciacaru
Inregistrat in Registru Public electronic cu Nr. AF4044
Membru CAFR cu nr. 4044 / 25.08.2011

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS)
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Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
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