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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI
Prezentul Memorandum conține informații necesare admiterii la tranzacționare, în cadrul Sistemului Multilateral
de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, a unui număr de 163.612 obligațiuni corporative
convertibile în acțiuni, subordonate, nominative, dematerializate, indivizibile, negarantatedenominate în lei, cu
scadența în 2026 și cu posibilitatea rambursării anticipate, a căror valoare nominală totală este de 16.361.200 lei,
emise de către RESTART ENERGY ONE S.A. (denumit în continuare „Emitentul” sau „Societatea”) și ofertate în
cadrul unui plasament privat derulat în perioada 20 ianuarie 2021 – 3 februarie 2021, prin intermediar SSIF
Goldring S.A. Rata anuală fixă a cuponului este de 9%, iar plata cuponului se va face semestrial. Emisiunea de
obligațiuni și ofertarea lor a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății
nr. 3/12.01.2021, iar caracteristicile emisiunii și ale ofertei au fost hotărâte prin decizia Consiliului de Administrație
din data de 13.01.2021.
Informațiile din prezentul Memorandum (“Document” sau “Memorandum”) au fost furnizate de către Emitent sau
derivă din alte surse publice care sunt indicate în conținutul Memorandumului. Nicio altă persoană fizică sau
juridică, în afară de Emitent, nu a fost autorizată să furnizeze informații sau documente referitoare la prezentul
Memorandum, și nicio altă persoană fizică sau juridică nu a fost autorizată să furnizeze informații, declarații,
aprecieri sau documente referitoare la Emitent, altele decât cele cuprinse în acest Document și în informațiile
încorporate prin referință în acesta. Orice informații sau documente furnizate în afara prezentului Document nu
trebuie luate în considerare ca fiind autorizate de către Emitent sau de către Intermediar, care nu își asumă nicio
răspundere în acest sens.
Se recomandă ca, pe baza informațiilor prezentate în acest Document și a propriilor analize asupra Emitentului, a
pieței în care acesta activează, a riscurilor aferente investiției, a costurilor de oportunitate și alternativelor
investiționale, investitorul să facă o evaluare independentă, prin propriile mijloace, cu raportare în mod
corespunzător la obiectivele sale investiționale, la orizontul de timp și la toleranța proprie față de risc.
Fiecare investitor va trebui sa își consulte proprii consultanți juridici, financiari, fiscali sau de altă natură, în
legătură cu aspectele juridice, fiscale, de afaceri, financiare implicate de decizia sa. Emitentul și Intermediarul nu
își asumă nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.
Potențialii investitori care intenționează să investească în Obligațiuni trebuie să aprecieze în mod independent
relevanța informațiilor din acest Document în scopul oricărei investiții în Obligațiuni. Obligațiunile REO nu au fost
certificate ca fiind „verzi” de către un evaluator independent și nu vor fi tranzacționate pe un segment de piață de
capital dedicat „obligațiunilor verzi”, iar Emitentul nu se angajează să aplice, în integralitatea lor, criteriile ICMA,
precum, dar fără a se limita la, certificarea de către un terț a încadrării proiectelor finanțate în categoria celor
considerate „verzi” sau cea a raportării curente și continue referitoare la utilizarea fondurilor și impactul „verde”
realizat efectiv. Deși, obligațiunile obiect al prezentului Document, în esența lor, pot fi considerate compatibile cu
principiile care definesc obligațiunile „verzi”, Emitentul sau orice altă persoană nu oferă nicio garanție că utilizarea
veniturilor din Obligațiuni va îndeplini sau va continua să îndeplinească în mod continuu toate sau o parte din
așteptările investitorilor în ceea ce privește investițiile în „obligațiuni verzi”, proiecte „verzi”, „sustenabile” sau
proiecte etichetate într-un mod similar. De asemenea, Emitentul sau oricare altă persoană nu oferă nicio garanție
că pe parcursul implementării proiectelor finanțate din veniturile din Obligațiuni nu va interveni niciun factor
advers asupra mediului, sau cu un impact social negativ sau de altă natură.
După realizarea verificărilor rezonabile și a luării tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, Emitentul declară că,
după cunoștința sa, prezentul Document cuprinde toate informațiile semnificative cu privire la Emitent, 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
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Emitentului prezentate în acest document sunt oferite cu bună credință și nu pot fi considerate ca angajamente
din partea Emitentului.
Intermediarul a depus toate eforturile necesare și rezonabile pentru a se asigura că, în conformitate cu
documentele și informațiile puse la dispoziție de către Emitent, informațiile cuprinse în Document sunt conforme
cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul său. Totodată, Intermediarul
declară că nu a făcut o verificare independentă a informațiilor puse la dispoziție de către Emitent în legătură cu
Documentul și nu acordă nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea sau
completitudinea acestor informații, fiind răspunzător strict cu privire la informațiile furnizate de acesta în cadrul
prezentului Memorandum. Sub rezerva celor de mai sus și în limita maximă permisă de lege, nimic din conținutul
prezentului Document nu este și nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garanție a Intermediarului în nicio
privință și acesta declină orice răspundere în legătură cu acest Document de prezentare precum și cu
performanțele viitoare ale Emitentului.
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1. Persoane responsabile
Pentru caracterul acurat, complet, nedistorsionat și conform cu realitatea al prezentului document în toate
aspectele sale importante, persoana responsabilă este dl. Domuța Armand-Doru, Director general al
RESTART ENERGY ONE S.A. denumită, în continuare, „REO”, respectiv, „Societatea” sau „Emitentul”.
După realizarea verificărilor rezonabile și a luării tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, Emitentul declară
că, după cunoștința sa, prezentul document cuprinde toate informațiile semnificative cu privire la Emitent,
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 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
Emitentului.
Consultantul Autorizat contractat în vederea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor 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 declară că, după cunoștința sa și ca urmare a verificărilor rezonabile, prezentul
Memorandum oferă informații conforme cu realitatea și nu prezintă omisiuni de natură să afecteze
semnificativ conținutul acestuia. Totodată, declară că nu a făcut 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 în nicio privință și acesta declină orice
răspundere în legătură cu acest Memorandum și cu performanțele viitoare ale Emitentului.

2. Nume emitent
RESTART ENERGY ONE S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar

3. Domeniu de activitate
Domeniul principal de activitate al emitentului îl reprezintă producția și comercializarea energiei electrice și
a gazelor naturale.

4. Cod CAEN
Potrivit Actului Constitutiv al Societății, activitatea principală desfășurată de societate se încadrează la Cod
CAEN 3514, „Comercializarea energiei electrice”.
Alte activități cu pondere importantă, autorizate conform art. 15 din Legea 359/2004 și codificate conform
CAEN, sunt reprezentate de: ”3523 - Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte”, ”3511 - Producţia
de energie electrică”, ”3513 - Distribuţia energiei electrice”, ”3512 - Transportul energiei electrice”, ”4321 Lucrări de instalaţii electrice”, ”6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei”, ”6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)”.
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5. Cod fiscal / CUI
Codul de înregistrare fiscală este RO34583200.

6. Număr înregistrare la Registrul Comerțului
Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu numărul de
înregistrare J35/1297/2015.

7. Adresa
RESTART ENERGY ONE S.A. are sediul social în Timișoara, Piața Alexandru Mocioni, nr. 6, încăperea 4, ap.1,
județul Timiș.
Emitentul are sedii secundare / puncte de lucru deschise în:
Timișoara, Str. Gh.Doja nr.11 etaj II, jud. Timiș;
București, Sectorul 1, B-dul Dacia nr. 30, etaj 1;
sat Tuștea, comuna General Berthelot, conform CF 60048, 60048-C1 și 60048-C2, jud.Hunedoara.

8. Date de contact
Telefon: 0356 414 175
Fax: 0356 414 173
E-mail: office@restartenergy.ro
Website: www.restartenergy.ro

9. Persoana de legătură cu BVB
Numele persoanei de legătură cu BVB este Valentin Bârgău, Director de investiții al Societății și persoana
responsabilă de relația cu investitorii.

10. Simbolul de tranzacționare :

REO26
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11. Cod ISIN, CFI, LEI
Cod ISIN obligatiuni convertibile: ROSWAJ8VBNH9
Cod CFI:

DCFJGR

Cod LEI: 529900KXHQ6KT4TNVX39
COD ISIN actiuni : RO4RNVM4YUC1

12. Scurt istoric al Societății
Principalele momente care marchează evoluția istorică a Societății RESTART ENERGY ONE S.A. :

mai
iulie
octombrie

decembrie

– înființarea companiei;
– obținerea licenței ANRE pentru furnizare energie electrică;
– primii clienți de furnizare energie electrică și primele tranzacții (trading)
de energie atât în nume propriu cât și pentru clienții din portofoliu (acces la piața
OPCOM pentru aceștia); obținerea certificării ISO 9001;
– obținerea licenței ANRE pentru furnizare gaze naturale;

aprilie

- primii clienți de furnizare gaze naturale;

ianuarie
decembrie

- primele tranzacții (trading) de gaze naturale;
- aprox. 17.000 locuri de consum EE și GN; ca urmare a implementării licenței software
GeFEE, are loc reducerea numărului de angajați la 66 persoane;

decembrie

- aprox. 19.000 locuri de consum EE

octombrie

- Societatea este declarată de către ANRE drept Furnizor de ultimă instanță
opțional;
- achiziția primului parc fotovoltaic de producție energie regenerabilă (0,44 MW);
aprox. 25.000 locuri de consum EE+GN și 62 angajați;

decembrie

-

-

2021

dezvoltarea de parteneriate strategice în vederea îndeplinirii obiectivelor de business pe termen
mediu și lung (cu Telekom România și Glovo pe partea de marketing, respectiv cu Alpiq Elveția,
HSE Slovenia, NIS – unii dintre cei mai mari traderi de energie din Europa – pe partea de
aprovizionare).
în urma hotărârilor AGA nr. 444/26.11.2020, societatea Restart Energy One SRL își schimbă forma
juridică în societate pe acțiuni administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație

-

Adunarea Generală a Acționarilor Restart Energy One S.A. aprobă prin hotărârea nr. 3 / 12.01.2021
emisiunea de , publicata in Monitorul Oficial al României, nr. 639/16.02.2021, partea a IV-a

-

și admiterea la tranzacționare a acțiunilor Emitentului în termen de 3 ani de la data hotărârii
AGEA.
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13. Descrierea activității
Societatea RESTART ENERGY ONE S.A., prin activitatea sa de furnizare energie electrică și gaze naturale, este
actualmente prezentă în toate județele României, având un portofoliu bine dispersat de clienți casnici și
business. În anul 2019, Emitentul a achiziționat primul parc solar (0,44 MW), demarând astfel implicarea sa în
activitatea de producție a energiei electrice regenerabile, pe lângă cea de comercializare.
Încă de la începutul activității sale, Societatea s-a evidențiat în peisajul competițional românesc printr-o
conduită profesională la cele mai înalte standarde, atât în ceea ce privește guvernanța, cât și prin politicile
de dezvoltare strategică. Angajamentul REO în raport cu misiunea sa este să facă, din calitatea deosebită a
relației cu clienții și a serviciilor oferite, cel mai important factor diferențiator între REO și furnizorii de energie
care se adresează aceleiași piețe țintă ca și Restart Energy One, oferind „cea mai plăcută experiență de
furnizare din România”.
Calitatea și performanța serviciilor oferite este validată prin clasarea sa pe locul întâi în topul furnizorilor
independenți de gaze naturale din România, respectiv pe locul al doilea în topul furnizorilor independenți de
energie electrică, după numărul locurilor de consum. La data documentului, Restart Energy One S.A.
furnizează energie electrică către un număr de peste 20.000 locuri de consum de tip gospodării și 1900 locuri
de consum aparținând clienților non-casnici. Numărul de locuri de consum de gaz natural deservite de REO
depășeste, de asemenea, 6600 gospodării și 380 locuri de consum ale clienților non-casnici.
Conducerea și acționariatul Restart Energy One S.A. au demonstrat angajamentul civic față de comunitatea
și societatea pe care o aceasta o deservește și prin implicarea consistentă, susținută și continuă în
nenumărate proiecte de responsabilitate socială și de mediu, ca o contribuție adusă dezvoltării societății
românești : ”Vrem să facem parte din schimbarea de care țara noastră are așa mare nevoie și avem dorința
de a oferi generațiilor viitoare un mediu propice pentru dezvoltare” - Armand Domuța, Director General.
Prin proiectele sale întreprinse în sensul democratizării pieței de energie prin digitalizarea acesteia, îndeosebi
crearea unei platforme de schimb liber de energie între producători și consumatori, care funcționează cu
tehnologie Blockchain și Iot (Internet of Things ), Emitentul a obținut recunoașterea din partea unor instituții
de presă internaționale de renume, precum Huffington Post, Digital Journal, The Daily Telescope etc. Aceste
recunoașteri reconfirmă poziția și potențialul Emitentului, atât pe piața țintă din țară cât și din străinătate,
Societatea urmând să-și extindă modelul de business și pe piețele externe.
Experiența solidă în domeniul energiei a membrilor comitetului de management, precum și partenerii
strategici cu reputație pe partea de dezvoltare globală a afacerii vin să întregească atuurile acestui furnizor
de servicii relativ nou pe piața concurențială de energie din România.

13.1. Premisa afacerii
Ideea de business s-a declanșat la începutul perioadei de liberalizare a pieței de energie din România, în 2015,
în contextul nemulțumirii față de felul în care furnizorii tradiționali își tratau clienții și a faptului că facturile
erau de neînțeles și era deosebit de greu pentru consumatori să estimeze cât vor plăti la finalul lunii. Astfel sa dorit punerea bazelor unei companii care oferă exact opusul: transparență în furnizare și servicii de calitate,
create și axate pe nevoile clienților, în condiții de „zero birocrație”. Principiul transformator și pilonul afacerii
REO este digitalizarea și democratizarea accesului la energie verde pentru orice consumator de pe piața
românească de energie.
Societatea și-a format propria echipă IT care implementează și monitorizează astfel de proiecte, astfel încât
fiecare etapă a procesului de accesare a energiei să fie rapidă, facilă și intuitivă. Restart Energy One este o
companie cu procese inovative, intuitive și axate pe nevoia clientului, îndeosebi acum în context pandemic.
În același sens, Restart Energy One s-a implicat în mod direct – prin resurse umane, financiare și manageriale
– în construcția unei platforme sociale de trading de energie (RED) care va permite, oricui, din orice parte a
lumii, să se angajeze în tranzacții cu energie regenerabilă cu orice alt partener participant la rețea. Platforma
utilizează tehnologia Blockchain și este un sistem de tip IoT.
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Angajamentul Restart Energy One pentru furnizarea de energie verde se materializează prin lansarea, pe
lângă platforma RED, a strategiei de dezvoltare pentru următorii ani care presupune integrarea de unități de
producție de energie regenerabilă și achiziții de energie regenerabilă de la terți, astfel încât, până în anul 2025,
energia furnizată de REO să fie 100%, „verde”.

13.2. Misiune. Obiective strategice.
Viziunea Restart Energy One S.A. este aceea de a aduce o schimbare substanțială în furnizarea de energie
electrică și gaze naturale, prin oferirea celei mai plăcute și responsabile experienţe de furnizare din România,
în formă 100% digitală, fără birocrație și 100% verde. Satisfacția consumatorului și deplina responsabilitate
față de mediu este scopul principal al companiei. Viziunea Societății este central poziționată în cultura
organizațională inspirând valorile acesteia, comportamentele și deciziile la fiecare nivel al structurii
organizaționale.
Derivată din viziunea asumată a conducerii Societății, misiunea companiei este, pe de o parte, aceea de a
permite tuturor românilor un acces transparent la energia verde, iar pe de altă parte aceea de a oferi clienților
o experiență plăcută, fără birocrație, prin servicii optimizate și digitalizate la cel mai înalt nivel existent pe
piață și o relație contractuală caracterizată de transparență și corectitudine, orientată spre nevoile clientului.
Prin oferirea accesului la energie verde, Societatea oferă clienților șansa de a aduce beneficii mediului
înconjurător, aceștia putând opta pentru un pachet de 100% energie verde consumată, iar începând din 2025,
toată energia electrică furnizată de Restart Energy One S.A. va proveni 100% din surse regenerabile.
În virtutea misiunii și viziunii REO, piața țintă aleasă de fondatorii afacerii este cea a micilor consumatori de
tip gospodării, întreprinderi mici și mijlocii și microîntreprinderi.
Pe lângă misiunea asumată, Restart Energy One S.A. conștientizează și își asumă rolul de contributor,
formator și modelator nu doar al al sectorului de afaceri, ci și al societății din care face parte, prin contribuția
adusă de-a lungul timpului domeniilor precum sănătatea, educația și mediul înconjurător. Parte a acestor
demersuri o reprezintă inclusiv accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea unor proiecte care să
sprijine evoluția anumitor sectoare din societatea românească, cum ar fi construcția unei rețele naționale de
stații încărcare mașini electrice cu energie 100% solară, începând din 2023. Prin activitățile sale de implicare
socială, Restart Energy One S.A. a contribuit și continuă să contribuie nemijlocit și în măsură importantă la
dezvoltarea societală, la transformarea și oferirea de noi perspective la nivel comunitar și multigenerațional.
Emitentul reușește astfel să fie mai mult decât un simplu furnizor de energie.
Realizarea misiunii sale este mijlocită și susținută prin focalizarea pe obiectivul strategic al REO care
presupune atât dezvoltarea intensivă și extensivă – creșterea sustenabilă a numărului de clienți și construcția
de relații durabile și multivalente cu aceștia, precum și extinderea pe piețe externe - cât și integrarea
componentei de upstream la modelul de business, prin integrarea de unități de producție de energie
regenerabilă, cu precădere solară.
O altă direcție strategică e reprezentată de digitalizarea sistemului energetic, prin continuarea dezvoltării și
implementării de softuri în domeniul energiei (pentru aceasta societatea deține propria echipă de IT),
digitalizarea tuturor serviciilor de furnizare printr-o interfață complexă de ultimă generație contribuind la
optimizarea relației cu clienții din portofoliu și la atragerea de noi clienți. De altfel, Restart Energy One S.A. sa dorit dintotdeauna a fi între cele mai digitalizate societăți de pe piața de profil din România, demers reușit
cu succes până în prezent și care va reprezenta punctul forte al companiei și în viitor.

13.3. Modelul de business
Restart Energy One se adresează bazinului de consumatori mici și mijlocii de energie electrică și gaz naturale,
cuprinzând gospodării, întreprinderi mici și mijlocii, microîntreprinderi, dar și clienți industriali care operează
rețele de multiple puncte de consum sau locuri mici-mijlocii de consum. Contractele cu clienții non-casnici,
deși mult mai puțin numeroase, acționează ca element de suport și stabilitate prin predictibilitatea și
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certitudinea fluxurilor de numerar, precum și prin oportunitatea unor colaborări integrate, complexe, precum
instalarea de unități de producție de energie de tip rooftop. Se estimează că numărul total al locurilor de
consum va crește, de la aproape 30.000 la sfârșitul anului 2020 până la 300.000 în 2025, în urma implementării
strategiilor și instrumentelor de creștere organică accelerată.
Mijloacele de abordare a potențialilor clienți, de promovare a serviciilor REO și, în final, de dezvoltare
organică a comunității de clienți REO presupun un sistem bine echilibrat și structurat de instrumente
integrate de marketing și vânzare, precum Franciza REO, marketing digital, vânzări door2door și chiar
telesales. Între acestea, ca impact și importanță acordată, predomină canalele digitale de comunicare prin
rețele sociale, comunități online de consumatori. Se remarcă faptul că statisticile de trafic raportează peste
45.000 vizitatori noi într-o lună, pe pagina de internet a Restart Energy One (www.restartenergy.ro). În
perspectivă, parteneriatele recent încheiate cu furnizori de servicii cu acces la bază numeroasă de clienți
precum Telekom Romania și Glovo, precum și Franciza electronică V-LEC (Virtual Local Energy Community)
care va fi lansată prin platforma socială de trading de energie RED anul acesta vor crește exponențial, dar
natural și cu costuri minime, accesul la clienții potențiali și numărul de noi clienți. Prin platforma RED se va
construi un ecosistem de tip marketplace perfect democratic, transparent și sigur, de consumatori și
producători de energie regenerabilă, într-o rețea dinamică și sinergică.
Fig. 1. Platforma RED integrată în modelul de business și strategia de dezvoltare a REO

Procesul de liberalizare completă a pieței românești de energie favorizează schimbarea facilă, rapidă și
imediată a furnizorului de energie, intensificând concurența la firul ierbii. Aceasta provoacă Restart Energy
One să rămână conectat la piața pe care o deservește, să mențină ritmul și consistența inovațiilor, să
protejeze și consolideze factorii de diferențiere față de concurență. În același timp, trebuie să își asume o
anumită fluctuație inerentă și firească pe o piață concurențială, căutând să păstreze rata de retenție la un
nivel ridicat. Relația online directă cu clientul, printr-o interfață prietenoasă și facilă tuturor profilelor de
consumator, pe principiul transparenței, al promptitudinii și solicitudinii sunt principalele instrumente prin
care REO urmărește o rată de retenție cât mai mare și în creștere. Experiența extinsă în gestionarea microvolumelor va fi pentru Restart Energy One un avantaj competitiv important în contextul liberalizării pieței de
energie din România.
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Energia furnizată de REO este achiziționată de pe piața de energie internă și externă. Începând cu anul 2020
și într-un ritm accelerat din 2021, Restart Energy One integrează în modelul său de afaceri activitățile în
amonte de producție de energie electrică regenerabilă prin dezvoltarea și operarea de unități proprii de
producție, în principal de tipul parcurilor solare. Pe de o parte, aceasta va asigura o parte tot mai însemnată
din necesarul de energie consumată de clienții REO, contribuind la atingerea obiectivului de furnizare 100%
energie verde. Pe de altă parte, integrarea upstream va aduce economii importante prin generarea unei cote
importante din certificatele verzi obligatorii impuse prin normele în vigoare la fiecare MWh consumat. În
prezent acestea sunt achiziționate de pe piață sau de la producători, odată cu energia regenerabilă furnizată
de aceștia. Având în vedere creșterea previzionată a afacerii și, deci, a necesarului de energie furnizată pentru
clienții REO, producția proprie de energie regenerabilă va acoperi în proporție de 105% numărul de certificate
verzi obligatorii în 2022. În anul 2025, certificatele verzi generate prin producția proprie în număr estimat de
300.000, vor asigura 36,7% din necesarul apreciat la 820.000 certificate.
Modelul de business care integrează infrastructura online a afacerii și sistemul de promovare și vânzare prin
franciza V-LEC este construit astfel încât să fie scalat și transpus cu costuri minime de adaptare pe piețele
externe, un obiectiv strategic important pentru perioada 2021-2025.

Platforma RED – Energy Marketplace
Platforma RED este un concept de tip Energy Marketplace cu scopul de a aduce libertate energetică
oamenilor, fiind locul online care conectează consumatorii finali de energie cu producătorii. Aceasta
facilitează trading-ul de energie verde și promovează liberul schimb al acesteia între utilizatorii la nivel global.
Aplicația urmează a se lansa în peste 35 de țări în decursul următorilor ani și este menită a revoluționa modul
prin care fiecare dintre noi – persoană fizică sau juridică – interacționează cu energia.
Platforma funcționează ca un integrator de business pentru Emitent. Restart Energy One nu deține platforma
RED (aceasta fiind deținută de Restart Energy Democracy S.R.L.), dar beneficiază printr-un comision de
utilizare pentru facilitarea accesului la aceasta, REO fiind furnizor exclusiv RED pe piața românească, prin
franciza RED V-LEC. Franciza RED este o reinterpretare a francizei clasice Restart Energy în formă complet
digitală.
De fiecare dată când utilizatorii consumă energie verde de pe platforma RED, aceștia primesc token-uri
criptografice verzi, vizibile în rețeaua publică Ethereum, ca certificare a faptului că au consumat energie verde
și în același timp ca sistem de măsurare transparentă prin care companiile și utilizatorii casnici pot arăta
publicului că întreprind acțiuni benefice mediului înconjurător. Înregistrarea ca participant pe platforma RED
nu implică proceduri complexe sau consumatoare de timp, iar metodele de trading sunt cât se poate de
simple și accesibile. Prin intermediul aplicației oricine va putea să-și dezvolte o companie virtuală de energie
și să-și convertească contactele din rețelele sociale în bani din energie.
Franciza acționează ca un antreprenor local pentru REO și ca un punct de relații cu clienții, REO beneficiind
în felul acesta de vânzări indirecte la costuri mici fără structuri costisitoare de management a vânzărilor pe
mai multe niveluri. Aplicația RED va juca un rol important în obiectivul Emitentului de a atrage, gradual, între
1.500-5.000 de clienți noi pe lună începând din acest an, cu costuri minime de achiziție. Platforma va facilita
posibilitatea scalării modelului de business Energy Marketplace și pe piețele externe (Serbia, Germania,
Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Republica Moldova). Ca acționar direct, REO va deține minim 10% din
afacerea RED, beneficiind de comisioane din toate vanzările derulate pe platformă.
Funcționalitățile platformei
Platforma RED are o serie de funcționalități care au la bază tehnologia de ultimă oră blockchain pentru a
asigura transparența tranzacțiilor precum și tehnologia IoT (internet of Things) pentru criptarea și securitatea
datelor, oferind o experiență personalizată de trading energie verde. Consumatorul își poate alege tipul de
energie regenerabilă dorită a se consuma precum și sursa de proveniență a acesteia. La scurt timp după
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prezentarea pe piață a inovației RED, aceasta a fost catalogată de către cotidianul Huffington Post drept
proiectul cel mai de impact pe zona de crypto.
Platforma aduce o serie de beneficii utilizatorilor :
●

●

●
●
●
●
●

Costuri mai reduse și niveluri mai înalte de transparență, datorită posibilității clienților de a
achiziționa energie regenerabilă direct de la producători. Sistemul Peer to Peer oferă posibilitatea
clienților de a economisi până la 30% din costurile cu energia.
Oferă modalități de plată variate și flexibile, utilizatorii putând face plata facturilor în diferite monede
(RON, EUR, USD), cu criptomonede (Ethereum sau Bitcoin) sau prin intermediul token-urilor specifice
platformei (KWT).
Posibilitatea de a dobândi certificate verzi standardizate RED, care pot fi tranzacționate pe platformă
sau pe piețele alternative de energie.
Libertatea de a-și selecta furnizorul de energie dintr-o multitudine de opțiuni globale.
Posibilitatea de a cumpăra și vinde energie de la și către oricine, oriunde în lume (cu condiția ca
ambele părți să fie conectate la platformă).
Posibilitatea de a trimite indexul de consum prin telefon, online sau prin intermediul aplicației mobile
RED V-LEC.
Posibilitatea de a oferi un feedback anonim echipei de conducere.

Fig.2 Funcționalitățile platformei RED

Libertatea energetică este pilonul și principiul platformei RED, în centrul căreia se află token-ul MWAT care
permite accesul la aceasta. Figura 3 de mai jos ilustrează fluxurile de relații între participanții la platformă.
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Fig.3 Energy Marketplace facilitat de RED

13.4. Descrierea activității
13.4.1. Oferta Restart Energy One
Restart Energy a urmărit crearea și adaptarea de servicii de furnizare energie care să formeze o ofertă
completă și integrată de soluții adaptate nevoilor clientului, caracterizate prin flexibilitate și transparență,
devenind furnizorul cu cea mai eficientă comunicare la distanță.
Compania abordează digitalizat toate fazele aferente procesului de furnizare, începând de la schimbarea
furnizorului online, prin încheierea, semnarea și gestionarea online a contractelor; de asemenea, pentru o
relație performantă cu publicul compania a pus la dispoziția consumatorilor diverse platforme online de
comunicare în timp real și fără timpii de așteptare cu care furnizorii tradiționali au fost asociați, timpul mediu
de așteptare fiind de mai putin de 2 minute cu soluționarea pe loc a peste 70% din solicitări, aceștia putând
accesa serviciile echipei de comunicare timp de 24 ore pe zi, 7 zile din 7.
Platforma digitală de ultimă generație Restart Energy se bazează pe o tehnologie patentată care face efortul
din partea consumatorilor zero și le permite acestora să-și gestioneze consumul și factura foarte ușor.
Emitentul se adresează, prin oferta sa de servicii, atât clienților persoane fizice cât și microîntreprinderilor și
întreprinderilor mici și mijlocii, prin diferite categorii de oferte personalizate.
Clienții pot opta fie pentru un abonament fix lunar, fie pentru plata consumului realizat în luna anterioară, în
timp ce clienții business beneficiază de oferte personalizate, adaptate nevoilor lor. Conectată la piața țintă,
conducerea Restart Energy One identifică oportunitățile și le valorifică prin construcția de produse specifice
nevoilor observate, obiectiv ușor de atins având la dispoziție o echipă tehnică cu deosebite performanțe
(competențe) software care reușește să concretizeze și să pună în piață ideea într-un timp foarte scurt, spre
deosebire de furnizorii tradiționali, condiționați de anumite programe externalizate unde durata medie de
punere în practică este mult mai mare.
La momentul redactării Documentului, oferta de servicii Restart Energy One pentru persoane fizice cuprinde:
”Energy FIX” – abonament fix lunar cu preț stabil, destinat clienților care nu doresc presiune pe bugetele lor
de cheltuieli dat fiind caracterul de sezonalitate al consumului de energie, cu valori net mai ridicate în lunile
de iarnă și vară, efectuându-se împărțirea facturii anuale la cele 12 luni de consum. Fig.x alăturată prezintă
diferența dintre facturarea clasică și abonamentul Energy FIX. Regularizarea are loc la maxim 6 luni, clientul
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neavând grija transmiterii lunare a autocitirii indexului afișat de contor, care se efectuează regulat de către
distribuitor. Pentru clienții noi, Societatea evaluează împreună cu clientul consumul necesar locuinței sale
astfel încât valoarea facturii de electricitate să fie corectă și la un preț optim pentru beneficiar.
”Energy GO Online” – contract de energie cu preț stabil în cadrul căruia beneficiarul plătește mereu exact
cât consumă, în baza indexului remis lunar (prin e-mail, telefon sau prin intermediul aplicației mobile
MyRestart) iar transmiterea facturii se face exclusiv în format electronic. Având în vedere fluctuația prețurilor
pe piața de energie (de exemplu în perioada rece a anului și mai ales a sărbătorilor, tendința de creștere a
prețurilor la alimente, combustibili, curs valutar etc. atrage după sine creșterea prețului la energie), printr-un
astfel de abonament prețul va fi asigurat pe o perioadă de 12 luni, nefiind influențat de creșterile de preț din
piață.
”Energy GO” – contract de energie la preț stabil, similar produsului anterior, cu deosebirea că factura este
disponibilă în format fizic.
”100% Energie Verde” – abonament bazat pe 100% energie regenerabilă, destinat celor care își doresc un
viitor sustenabil.
Extraopțiunea ”SAFE Energy” pentru servicii de asistență și reparații la instalația electrică interioară
Fig.4 Diferența între facturarea clasică și cea fixă a consumului de energie electrică furnizată de Societate

”Gaz FIX” - abonament fix lunar cu preț stabil, destinat clienților care nu doresc presiune pe bugetele lor de
cheltuieli dat fiind caracterul de sezonalitate al consumului de gaze naturale; regularizarea are loc la 6 luni și
se efectuează de către distribuitor. Astfel, beneficiarul nu mai are parte de surprize neplăcute și își poate
gestiona în mod predictibil cheltuielile cu consumul de gaze naturale.
”Gaz GO Online” - contract de gaze naturale cu preț stabil în cadrul căruia beneficiarul plătește doar cât
consumă, în baza indexului remis lunar (prin e-mail, telefon sau prin intermediul aplicației mobile MyRestart)
iar transmiterea facturii se face exclusiv în format electronic. Posibilitatea autocitirii și transmiterii lunare a
indexului oferă clienților REO avantajul de a evita procesul de regularizare care de cele mai multe ori oferă
surprize neplăcute și dislocă uneori importante sume de bani. Având în vedere fluctuația prețurilor la gaze
naturale pe piața de energie, printr-un astfel de abonament prețul va fi asigurat pe o perioadă de 12 luni,
nefiind influențat de creșterile de preț din piață.
”Gaz GO” - contract de gaze naturale la preț stabil, similar produsului anterior, cu deosebirea că factura este
disponibilă în format fizic.
”Restart Economisește x 2” – abonament combinat de energie și gaz, la prețuri stabile,
Extraopțiunea ”SAFE Gas” pentru servicii de verificare a instalației de utilizare a gazelor naturale
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Extraopțiunea ”SAFE Gas Plus” pentru verificarea instalației de utilizare a gazelor naturale dar și pentru
verificarea tehnică periodică a centralei termice (VTP).
Fig.5 Diferența între facturarea clasică și cea
fixă a consumului de gaze naturale furnizate
de Societate

Emitentul oferă suport permanent tuturor clienților săi prin intermediul serviciului de urgență ”RESTART
24H” sau prin portalul online / aplicația mobilă / Whatsapp / live pe chat, pentru a-i ajuta rapid și eficient,
venind astfel în întâmpinarea nevoilor sau urgențelor acestora. Societatea are un call center de urgențe și
deranjamente pe partea de distribuție disponibil 24/24, 24/7. În toate mediile sus-menționate timpul mediu
de răspuns este de mai puțin de 2 minute de la apelare.
Restart Energy One a creat cea mai modernă platformă prin care clienții săi pot vedea care le este consumul
de energie, pot plăti facturile online și beneficia de suport 24/24h. Clienții săi pot beneficia de aplicație
mobilă, pentru o maximă comoditate și o experiență optimă de furnizare.
Aplicația MyRestart
Prin intermediul aplicației Restart, creație a propriei echipe de IT, disponibilă și în varianta pentru telefonul
mobil, clientul își poate gestiona facturile lunare de energie și gaz, își poate gestiona și identifica soldul curent
de energie electrică și gaz, transmite indexul autocitit și plăti astfel cantitatea reală de pe contor, are acces la
graficul de consum istoric și la comparații de consum, poate plăti factura direct din aplicație și transmite
solicitări sau sesizări direct din aplicație
Clienții au la dispoziție numeroase modalități de plată disponibile atât pe canalele online cât și offline (ordin
de plată sau transfer în contul furnizorului, prin Direct debit, Internet Banking, direct din aplicația mobilă
Restart, online pe site-ul furnizorului, cu Bitcoin prin ZebraPay, prin intermediul ghișeelor Poșta Română, la
băncile BRD, BT sau BCR, precum și prin punctele de încasare PayPoint, PayZone, Orange Money, ZebraPay,
UnDoi etc.; în mediul rural, compania a creat un sistem de plată prin intermediul factorilor poștali).
Restart Energy One susține antreprenoriatul românesc prin soluții personalizate de furnizare energie activă,
indiferent de domeniul de activitate și garantează o relație contractuală transparentă și flexibilă. Îndeosebi
în perioada curentă, când agenții economici sunt profund afectați de efectele crizei COVID-19, Restart Energy
One vine în sprijinul companiilor mici și mijlocii prin garantarea celui mai bun preț pe perioada crizei. Oferta
adresată persoanelor juridice cuprinde :
”IMM Energy” – abonament personalizat de furnizare energie electrică.
”IMM Gas” – abonament personalizat de furnizare gaze naturale.
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”IMM Energy & Gas” – abonament personalizat de furnizare energie electrică și gaze naturale. Clienții care
optează pentru furnizarea ambelor tipuri de energie beneficiază de un preț mai avantajos de furnizare.
”100% Energie Verde” – abonament bazat pe 100% energie regenerabilă, destinat celor care își doresc un
viitor sustenabil.
Clienții business beneficiază de asistență și promptitudine 24/7, suport dedicat în relația cu operatorul de
rețea, acces online 24/7 la consumul de energie cu gestionarea unui număr nelimitat de locații și fără obligația
realizării consumului contractual. Misiunea Restart Energy One în raport cu aceștia este aceea de a-i ajuta săși optimizeze afacerea, punându-le la dispoziție una dintre cele mai inovatoare metode de calcul a ofertei.
Emitentul își dorește ca în felul acesta să fie mai mult decât un furnizor de energie, punându-le acestora la
dispoziție întreaga sa expertiză în domeniu.

13.5. Analiza SWOT
Puncte tari :
✔ Restart Energy One S.A. este cel mai dinamic furnizor independent de energie și gaze naturale din
România
✔ REO este specializat pe segmentul cu cele mai bune marje comerciale (casnici și IMM)
✔ Portofoliu de clienți foarte diversificat și stabil
✔ Furnizor exclusiv pentru platforma socială de trading energie verde RED, prin franciza RED V-LEC
✔ Fluxuri complet digitalizate, atât pentru achiziția de clienți, cât și pentru managementul riscului
✔ Echipă de management cu o experiență solidă în domeniul energiei
✔ Expertiză solidă în dezvoltarea și operarea de capacități de producție a energiei electrice din surse
regenerabile
✔ Brand cu o recunoaștere puternică la nivel digital
Puncte slabe:
- Necesitatea suplimentării resursei manageriale și a ajustării sistemului de management a riscului în
contextul creșterii dimensiunii afacerii
Oportunități;
- Gradul ridicat de digitalizare contribuie la creșterea semnificativă a cotei de piață
- Creșterea profitabilității afacerii prin dezvoltarea sau integrarea de capacități de producție de energie
regenerabilă
- Acces la finanțare europeană în cadrul Pactului Verde European ”Green Deal” care vizează în mod
direct creșterea utilizării surselor regenerabile de energie și democratizarea pieței de energie
- Interes tot mai crescut pentru consum de energie din surse regenerabile din partea consumatorilor
români
Amenințări:
- Pe termen scurt, este posibilă o diminuare a consumului înregistrat de clienții industriali
- Jucătorii mari din industrie încep să pivoteze spre energie regenerabilă, conducând astfel curba de
ajustare instituțională în domeniul energiei regenerabile.
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13.6. Proiecte de responsabilitate socială corporativă
Restart Energy One S.A. s-a evidențiat, de-a lungul timpului, printr-o practică de business responsabilă nu
doar prin angajamentul pentru furnizarea de energie verde, ci și prin sprijinirea unor domenii precum
sănătatea, educația, sportul și mediul înconjurător, ca aport la dezvoltarea sustenabilă a societății și a
comunității din care face parte, promovând și exemplificând principiul că schimbarea începe cu fiecare dintre
noi.
Etica face parte intrinsecă din principiul de bază al funcționării REO, caracterizând activitățile desfășurate de
Emitent atât în arena socială cât și cea de business. Responsabilitatea socială corporativă nu este doar un
subiect filozofic sau ideologic al REO, lipsit de consistență și aplicabilitate practică, ci reprezintă un domeniu
în care Societatea a reușit să se distingă în mod deosebit între ceilalți jucători de pe piață și în rândul
comunității sale.
Responsabilitatea socială face parte din strategia pe termen lung a companiei, Emitentul dorind ca prin
activitățile sale din sfera socială să aibă un impact pozitiv asupra vieții oamenilor dar și a mediului
înconjurător, oferind în același timp un exemplu de urmat. Conform declarațiilor directorului general al
Societății, dl. Armand Domuta, Restart Energy One S.A. este o companie condusă cu rațiune, dar și cu inimă,
de aceea îşi doreşte să fie mai mult decât un furnizor de energie electrică și gaz – doreşte să participe activ la
bunăstarea comunității și să contribuie activ la o lume mai bună. De altfel, Societatea a fost nominalizată, în
2019, la Romanian PR Award 2019 la categoria Environmental Communication. Dintre numeroasele proiecte
de acest gen, se disting următoarele:
2020 - Restart Energy donează tot profitul obţinut în Banat în 2020 pentru lupta împotriva COVID-19
Societatea a donat Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara tot profitul obținut de la
începutul anului 2020 pe zona de distribuție Banat-Crișana și va continua să o facă pe toată perioada crizei
actuale. Valoarea aproximativă a donației pentru anul 2020 se ridică la 50.000 euro
2020 - Restart Educație : Școala online pentru toți
Emitentul s-a implicat activ în dotarea școlilor cu tehnologie modernă, care să faciliteze accesul copiilor fară
posibilități la sistemul de învățământ adoptat în timpul pandemiei. Prima instituție de învățământ
beneficiară a acestui proiect a fost Școala primară “General Berthelot” din județul Hunedoara, ai căror elevi
au beneficiat de laptopuri în valoare de peste 5000 de euro.
2021+ : Restart sprijină generația tânără
Din dorința de a oferi generației tinere din experiența profesională acumulată, directorul general al Societății,
în calitate de președinte al Asociației Blockchain România, a realizat un parteneriat cu Universitatea de Vest
din Timișoara pentru un program postuniversitar Antreprenoriat în Blockchain / Aplicații în energie /
Oportunități antreprenoriale.
2020+ : Promovarea unei economii 100% transparente
Restart Energy, prin intermediul Asociaţiei Blockchain al cărei preşedinte este directorul general al Societății,
promovează principiile unei economii fluide, meritocratice şi transparente prin adoptarea, integrarea şi
promovarea tehnologiei blockchain în România. Se militează pentru facilitarea unui cadru legislativ care să
permită ca activele şi transferurile de valoare pe blockchain să poată fi acceptate şi contabilizate atât de către
firmele din România, cât şi de către toate instituţiile financiare.
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2020 – Color The Village : Zugrăvirea a 30 de case în 3 zile
Restart Energy One s-a alăturat, în septembrie 2020, proiectului destinat a da viaţă şi culoare unui sat din
comuna Racoviţa județul Timiş, în cadrul Festivalului faptelor bune organizat de Asociația ”Acasă în Banat”.
2019 – Electric Tour
Pornit dintr-o inițiativă a directorului general REO de a spori conștientizarea asupra beneficiilor pe care
energia verde le poate aduce României, proiectul Electric Tour a intrat în Cartea Recordurilor - Guiness World
Records (Londra)– pentru ”cea mai lungă călătorie cu o mașină electrică într-o singură țară” (26.856 km). Prin
acest proiect, Restart Energy One a dorit să aducă un mesaj puternic, de impact societății românești
subliniind importanța protejării mediului prin acțiuni conștiente, cotidiene, cum ar fi înlocuirea vechilor
mașini a căror funcționare depinde de combustibili fosili cu cele electrice, care protejează resursele naturale.
Această inițiativă a început la data de 08.10.2018 și s-a încheiat în 03.04.2019; într-o perioadă de 100 de zile sau străbatut 3.000 de localități din România, cu o infrastructură de doar 150 de stații de încărcare electrice,
câte dispunea România la acea dată. Cu toții ne dorim un mediu mai curat și mai sustenabil, iar inițiativa
Restart Energy a vrut să demonstreze că se poate acum și aici. De altfel, în vederea sprijinirii pe viitor a unor
astfel de demersuri, Societatea și-a stabilit ca obiectiv, printre altele, construcția unei rețele naționale de
stații încărcare mașini electrice, proiect care va fi finanțat în proporție de 90% cu fonduri de la Comisia
Europeană, urmând a se implementa în perioada 2023-2025.
2019 – Restart Tree (copacul solar)
Cu ocazia Zilei Pământului, Restart Energy One a donat comunității timișorene o stație solară pentru
încărcarea dispozitivelor mobile, sub forma unui copac numit Restart Tree, poziționat central, în Piața
Libertății.
2019 – Restart Educație : Burse școlare
Societatea a oferit burse de educație pentru elevii și studenții din cadrul Fundației Preot Ioan Olariu.
2018 – Restart : Ambasador al sportului de anduranță
Emitentul a fost sponsor oficial al deținătoarei recordului mondial Adriana Istrate – maratonista cu cea mai
mare anduranță din lume, în cadrul Proiectului 7-7-7 (alergat 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe 7
continente în 777 zile).
2017 – Pădurea Restart
Societatea a inițiat în 2017 un proiect de plantare copaci în județul Caraș-Severin, ca parte a strategiei sale de
a-și aduce contribuția la un mediu înconjurător mai curat și mai durabil.
2017 – Reabilitarea și modernizarea Salonului Elias al maternității Bega din Timișoara
2017 – Restart sprijină Asociația militarilor veterani și a veteranilor cu dizabilități
2017 –Restart Energy sprijină performanța elevilor români participanți la competiția Zero Robotics,
NASA
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14. Informații cu privire la acțiuni și la structura acționariatului
La data redactării prezentului Memorandum, capitalul social subscris și integral vărsat, constituit prin aport
în numerar, este de 15.573.900 lei, împărțit în 38.934.750 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile și
dematerializate, având o valoare nominală de 0,4 lei fiecare și conferind drepturi egale deținătorilor lor.
Societatea are doi acționari, persoane juridice, astfel:
1.

Armand Consulting S.R.L. deține 38.934.725 acțiuni ordinare, reprezentând 99,9999% din
capitalul social, aferente unui aport în numerar de 15.573.890 lei la capitalul social. Acționarul
este societate înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/709/2009, CUI 25347464, cu sediul
social în jud.Timiș, mun.Timișoara, str.Bujorilor nr.77 A, camera 2.
Armand Consulting SRL este deținută de Domuță Armand-Doru, asociat unic 100%, cetățean
român, administrator cu drepturi depline al Armand Consulting S.R.L.

2.

Public Intelligence S.R.L., societate înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/2001/2013, CUI
32098722, cu sediul social în jud.Timiș, mun. Timișoara, Piața Alexandru Mocioni nr.6, încăperea
3, ap.1, deține 25 acțiuni ordinare, reprezentând 0,0001% din capitalul social, aferente unui aport
de 10 lei în numerar la capitalul social.
Acționarul persoană juridică este, la rândul său, deținută de Domuță Armand-Doru (70% din
capitalul social) și Doicaru Renato Flaviu (30% din capitalul social), ambii cetățeni români,
administratori cu drepturi depline ai Public Intelligence S.R.L.

15. Conducerea societății
Potrivit Actului Constitutiv al Restart Energy One S.A. actualizat la data prezentului Document, forul
decizional cel mai înalt al Emitentului este Adunarea Generală a Acționarilor, față de care se subordonează
Consiliul de Administrație cu rol de management strategic, coordonare și monitorizare.

15.1. Consiliul de Administrație
Mandatul actualului și primului Consiliu de administrație se încheie în luna decembrie a anului 2022. Membrii
Consiliului de administrație numiți prin Actul Constitutiv de către AGA sunt:
●

DOMUȚA Armand – Doru, Președinte al Consiliului de administrație, Director General și acționar
majoritar .

Armand Domuța este un profesionist de excepție în domeniul energiei, având peste 10 ani experiență în
dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă, planificarea strategică a afacerilor, în aprovizionarea,
furnizarea și tranzacționarea transfrontalieră a energiei, în subvenții nerambursabile UE, dezvoltarea
afacerilor și managementul de proiect. Dl. Domuța deține indirect, prin intermediul societății ARMAND
CONSULTING S.R.L. în cadrul căreia este asociat unic, 99,9% din acțiunile Restart Energy One S.A.,
A dezvoltat peste 30 de proiecte de eficiență energetică prin construcție de parcuri solare (peste 500 MW).
Este creatorul și dezvoltatorul platformei globale online RED de tranzacționare energie verde, tip Peer2Peer,
care permite schimburile directe de energie între producători și consumatorii finali, prin intermediul căreia
dorește să aducă oamenilor libertate energetică.
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În prezent, controlează mai multe societăți (holding-ul Armand Consulting, cu afaceri în domeniul energiei,
agriculturii și construcțiilor), dezvoltând în același timp filiale internaționale ale afacerii. De asemenea, dl.
Domuța este președinte al Asociației Blockchain România și președintele consiliului de administrație al
societății Restart Energy Innovative Technologies AG Elveția, o societate care face parte din grupul de
companii Restart Energy și care a fost creată pentru a finanța, cerceta și dezvolta proiecte revoluționare de
tehnologie energetică, cu scopul de a avansa și consolida utilizarea energiei „verzi” la nivel european. Prin
integrarea acestor noi tehnologii în companiile din grup, precum Restart Energy One, se creează valoare atât
pentru acționari prin valorificarea unor avantaje competitive, dar și pentru clienți, prin accesul facil și la
prețuri competitive la energie verde.
Dl. Domuța este licențiat al Universității de Vest din Timișoara, specializarea Marketing Management și al
programului de master în Audit si Expertiza Contabila al Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad.
●

DOICARU Renato – Flaviu, Administrator

Renato Doicaru este un profesionist cu o înaltă calificare, având o vastă experiență pe latura comercială și
operațională a afacerii, precum și în ceea ce privește coordonarea activităților de procurare și comercializare
a energiei si gazelor naturale.
Renato este licențiat în Management și Marketing la Universitatea de Vest din Timișoara și deține un master
în Marketing în cadrul aceleiași instituții.
Dl. Doicaru deține indirect acțiuni în cadrul Emitentului, prin intermediul societății Public Intelligence SRL,
societate care deține 0,0001% din Restart Energy One, și în care acesta are o deținere de 30%.

●

CRÎZNIC Camelia-Liliana – Administrator

Doamna Crîznic este contabil cu peste 25 ani experiență în domeniu. Deosebit de competentă în contabilitate
financiară și de gestiune a costurilor, posedă o cunoaștere aprofundată a tuturor sectoarelor de activitate
economică, drept fiscal și reglementări legale, inclusiv reglementări fiscale UE.
În prezent activează în mai multe sectoare de activitate, în principal în domeniul energiei și al dezvoltării de
software contabil, ca și consultant al autorităților fiscale locale în aceste domenii.
D-na Crîznic nu deține acțiuni în cadrul Societății.

15.2. Echipa de management
Alături de Directorul General, dl. Armand Doru Domuța, care este, de asemenea, Președinte al Consiliului de
administrație, din echipa de top-management a REO fac parte:
●

Cristian Bogdan – Director economic

Cristian Bogdan are o experiență de peste 15 ani în sectorul financiar (Microconsult, Raiffeisen Bank, BCR,
BRD) inclusiv funcții manageriale precum manager regional sau director. Experiența sa acoperă afacerile
corporative și analiza financiară, strategii de business, structurare credite, risc de credit și derulări operațiuni
zilnice de business.
Dl. Bogdan este licențiat în Finanțe-Bănci și deținător al unui master în același domeniu obținute în cadrul
Universității de Vest din Timișoara.
Dl. Bogdan nu deține acțiuni în cadrul Societății.
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●

Valentin Bârgău – Director de investiții

Valentin Bârgău este un expert financiar cu peste 15 ani experiență de succes în domeniul financiar și bancar.
Specialist în piețe de capital și soluții alternative de finanțare, crede cu tărie în puterea inovației și a ”gândi
diferit”, susținând în mod constant noi abordări în spațiul financiar. Anterior REO, a peste 15 ani pentru
instituții financiare de top precum ABN Amro și Banca Transilvania.
Este licențiat în Finanțe-Bănci și piețe de capital în cadrul Universității Spiru Haret din București.
Dl. Bârgău nu deține acțiuni în cadrul Societății.

Alte persoane cu rol de consultanți
●

Dan Nistor – Consultant REO și Manager dezvoltare globală a grupului de companii

Fost CEO al Coca-Cola Japonia, Dl. Nistor este consultant global pentru dezvoltarea afacerilor, lider
transformațional și partener de afaceri, având un palmares remarcabil în cei peste 20 ani de experiență
internațională reputabilă, conducând viziunea strategică, execuția și responsabilitatea P&L în cadrul a
diverse companii multinaționale.
Din 2016 este Director general al Integrity Stream România, o firmă de consultanță care ajută companiile să
crească și să se transforme printr-o completă dezvoltare strategică în toate domeniile, inclusiv
managementul schimbărilor și dezvoltarea profesională a angajaților.
Este licențiat al Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara unde a absolvit inginerie termică. Dl. Nistor
nu deține acțiuni în cadrul Societății.
●

Vlad Trifa – Consultant REO și Manager IoT & Connectivity a grupului de companii

Reputat specialist în IT, antreprenor și autor, Dr.Trifa se află în linia întâi a revoluției IoT (Internet of Things)
de peste un deceniu. Recent, a lansat și condus Swisscom Digital Lab – un centru lider de inovare în
digitalizarea companiilor pentru cel mai mare furnizor elvețian de telecomunicații, care le ajută să valorifice
tehnologiile de ultimă generație (AI, Blockchain și IoT).
Dl. Trifa are peste 15 ani experiență ca manager de produs și strateg, dezvoltând soluții IoT (Internet of Things)
pentru numeroase companii prezente în Top Fortune 50. Din 2017, face parte din echipa Arelco Power, unde
deține funcția de Manager IoT & Connectivity.
Dl. Trifa este licențiat al facultății Federal Polytechnic din Lausanne, deține un master și un doctorat în
Computer Science la Universitatea ETH din Zurich, Elveția. Acesta nu deține acțiuni în cadrul Societății.
●

Corneliu Dehelean, Consultant REO în domeniul corporate finance

Experimentat investitor în piețe private și consultant financiar, Corneliu Dehelean a lucrat peste 10 ani în
cadrul LGT Capital Partners și la Bursa de valori din Elveția, specializându-se în domenii precum finanțare
start-up-uri, investiții de capital de risc și investiții cu capital privat. În prezent este partener al EBG
Investment Solutions, în cadrul căruia consiliază clienții instituționali cu privire la construirea și
administrarea diverselor portofolii de sustenabilitate pe piețe private, îndeosebi a proiectelor de energie
ecologică și infrastructură de energie regenerabilă.
Este absolvent al Univerității Politehnice din Timișoara, având un master în Computer Science de la aceeași
facultate precum și un master în administrarea afacerilor de la Warwick Business School, Anglia. Nu deține
acțiuni în cadrul Societății.
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16. Detalii cu privire la angajați
La 31.12.2020, Restart Energy One S.A. avea 65 angajați, din care 55 cu normă întreagă iar 10 cu normă redusă.
68% din personal sunt persoane de sex feminin, iar 66% (43 persoane) sunt absolvenți de studii superioare.
Personalul societății își desfășoară activitatea în parametrii definiți prin sistemul integrat și complex delimitat
de regulamentele interne, asigurându-se un comportament profesional, etic și conform cu valorile și cultura
organizațională a Societății.
Personalul Restart Energy One S.A. reprezintă un activ strategic prioritar pentru conducerea și acționariatul
Societății. Prin experiența acumulată și programele de formare continuă ”in-house training” angajații
companiei au dezvoltat competențe la standarde internaționale în vânzări și managementul relației cu
clienții, reușind să contribuie la îndeplinirea obiectivului REO de a oferi cea mai plăcută experiență de
furnizare din România.
Tabel 1. Structura personalului (la data 31.12.2020)
Departament
Angajați cu normă întreagă
Top management
Middle management
Economiști
IT
Agenți de vânzare
Agenți relații clienți
Alții
Angajați cu program part-time
Agenți vânzare
Agenți relații clienți
Alții
Total personal

Nr. mediu
angajați
55
2
8
7
7
10
10
11
10
2
3
5
65

Referitor la gradul de sindicalizare al forței de muncă, angajații sunt reprezentați în relația cu Societatea de
către un reprezentant ales din rândul personalului.

17. Cota de piață. Principalii competitori.
Restart Energy One activează pe o piață intens competitivă dar și puternic fragmentată, competitorii săi fiind
deopotrivă jucătorii puternici de pe piață cât și furnizorii independenți similari. Restart Energy One S.A. și-a
delimitat piața țintă prin furnizarea de energie către segmentul consumatorilor mici, reprezentat de IMM-uri,
microîntreprinderi și consumatori casnici , care are cea mai mare profitabilitate exprimată ca marjă
comercială per unitate de volum marfă vândut.
Conform ultimelor datelor ANRE disponibile la data Documentului, pe piaţa de energie electrică din România
activează 89 de operatori economici a căror activitate principală o constituie furnizarea de energie electrică;
dintre aceştia, 31 sunt furnizori care îşi desfăşoară activitatea doar pe piața angro (o parte dintre aceştia fiind
deja deţinători de licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică) iar 58 sunt furnizori care au
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activitate şi pe piața cu amănuntul (inclusiv furnizorii de ultimă instanţă care acţionează atât pe segmentul
reglementat, cât şi pe segmentul concurenţial al acestei piețe.
În prezent, REO furnizează un volum anual de aprox. 145.000 MWh, care, deși reprezintă mai puțin de 1% din
totalul volumului distribuit pe piața românească de energie, conferă afacerii dimensiuni semnificative. Mai
mult, Restart Energy One a reușit să se distingă în peisajul concurențial românesc și să devină, la doar câțiva
ani de la înființare, furnizorul independent numărul unu în topul furnizorilor independenți de pe piața
consumatorilor casnici de gaze naturale din România, după criteriul numărului locurilor de consum,
respectiv al doilea furnizor în topul furnizorilor independenți de energie electrică pentru consumatori
casnici, după același criteriu al numărului punctelor de consum. Tabelul 2 de mai jos prezintă poziția
Emitentului între ceilalți jucători independenți și relevanți de pe piața energiei electrice respectiv cea a
gazelor naturale.

Tabel 2. Poziția concurențială a REO după numărul de locuri de consum

În trimestrul al IV-lea al anului 2020, numărul de locuri de consum deservite de Restart Energy a crescut,
față de trimestrul anterior, cu 11,2%, respectiv, cu aproape 3.000 de locuri de consum, urcând pe
poziția a doua în clasamentul furnizorilor independenți de energie electrică pentru consumatori
casnici.

De asemenea, Societatea a reușit să se distingă, încă de la de la înființarea sa, prin calitatea deosebită a
serviciilor oferite și îndeosebi a relației cu clienții, beneficiind de o foarte bună notorietate atât în mediul
online cât și offline. Prin inițiativele sale, Emitentul a reușit să se remarce în peisajul furnizorilor de energie
din țară printr-o serie de premiere, cum ar fi aceea că a reușit să devină primul furnizor online de energie
electrică și gaze naturale din România sau furnizorul cu cel mai rapid timp de răspuns, potrivit
www.platforma-de-energie.ro. În acest context Societatea continuă să urmărească digitalizarea în proporție
de 100% a tuturor relațiilor sale comerciale și interne, îndeosebi în contextul pandemic actual. Promovarea
unei politici interne de tip ”customer obsession” a făcut ca cea mai bună platformă pentru atracția de noi
clienți să o reprezinte însăși recomandarea și feedback-ul actualilor clienți, Societatea reușind să își păstreze,
până în prezent, peste 90% din clienții achiziționați în primul an de activitate. Restart Energy One are de
asemenea în plan, pe termen mediu și lung, câteva proiecte inovatoare menite să contribuie la fidelizarea pe
termen lung a clienților săi casnici și business și să îmbogățească experiența de furnizare a acestora.
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18. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau
linii de business
Din totalul cifrei de afaceri realizată de Emitent la sfârșitul exercițiului financiar 2019, 65% reprezintă
veniturile din furnizarea energiei electrice, 16% sunt venituri din furnizarea de gaze naturale, 18% reprezintă
venituri din activitatea de trading a energiei, iar 1% alte venituri.
Structura afacerii pe tipuri de activitate aferente exercițiului financiar 2019 sunt prezentate în fig. 6 de mai
jos:

Din totalul energiei electrice furnizate de Societate, 36% reprezintă energie care provine din surse
regenerabile iar 64% energie electrică convențională.
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19. Clienți importanți. Contracte semnificative.
Baza de clienți a companiei Restart Energy One este alcătuită din IMM-uri, companii micro și consumatori
casnici, aceste segmente de piață având cea mai mare profitabilitate exprimată ca marjă comercială per
unitate de volum marfă vândut. Baza de clienți REO acoperă întreg teritoriul României, atât pe divizia casnici
cât și non-casnici.

19.1. Clienți principali în ceea ce privește furnizarea de energie electrică
Până la începutul anului 2020, portofoliul REO de clienți s-a caracterizat prin atomicitate și rată redusă de
concentrare, ponderea celui mai semnificativ client de energie electrică fiind de 8% la din totalul cifrei de
afaceri realizate.
Începând din 2020, datorită creșterii punctelor de consum ale clientului semnificativ de EE (important lanț
de retail), ponderea acestuia în cifra de afaceri a crescut de la 8% la 27%, urmată de o pondere de maxim 3%
a următorilor clienți semnificativi EE.
Recent, REO a adoptat o serie de măsuri care vizează reducerea dependenței de clienții semnificativi EE și în
același timp fidelizarea acestora, prin proiecte inovative B2B de tip RoofTop, prin care Societatea instalează
panouri solare fotovoltaice pe acoperișul clienților corporate, energia verde produsă urmând a fi consumată
local, la un preț previzibil pe 15 ani, fără taxe de transport și de distribuție rețea. Clientul are astfel o economie
semnificativă la costurile cu energie electrică și primește în schimb energie 100% verde la un preț predictibil
pe termen lung conform contractului de vânzare-cumpărare de energie încheiat, iar Emitentul are un venit
per MWh comparabil cu veniturile obținute de producătorii solari. Alte căi de reducere a dependenței de
clienții semnificativi vor fi reprezentate de creșterea ponderii consumatorilor casnici precum și de extinderea
numărului de clienți corporate, obiectiv ce se previzionează a fi atins prin expunerea la baza de clienți
corporate a Telekom România, de aproximativ 150.000 companii, iar pentru consumatorii casnici Societatea
are expunere la baza de clienți Glovo, ambele parteneriate fiind active.
Structural, ponderea clienților business în totalul cifrei de afaceri aferentă exercițiului financiar 2019 este 72%
iar a celor casnici 28%. Ponderea mare a clienților business conferă Emitentului stabilitate și predictibilitate,
spre deosebire de clienții casnici care au o rată de fluctuație mai mare.
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Fig.7. Ponderea clienților semnificativi de energie electrică în totalul cifrei de afaceri 2020

Tabel 3. Rata de concentrare a clienților de furnizare energie electrică în totalul cifrei de afaceri 2020
Client EE /
pondere în CA
Clienți business
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
Client 9
Client 10
Alți clienți
business
Clienți casnici
Total

2019

2020

72%
8%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
<1%
<1%
47%

77%
27%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
35%

28%
100%

23%
100%
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19.2. Clienți principali în ceea ce privește furnizarea de gaze naturale
Portofoliul REO de clienți pentru furnizarea de gaze naturale se caracterizează prin atomicitate și rată redusă
de concentrare, ponderea celui mai semnificativ client fiind de doar 2% din totalul cifrei de afaceri.
Fig. 8. Ponderea clienților semnificativi de gaze naturale (GN) în totalul cifrei de afaceri 2020

Până la începutul anului 2020, proporția consumatori casnici - non-casnici era relativ aceeași, tabelul de mai
jos prezentând dispersia pe tipuri de clienți din totalul cifrei de afaceri aferentă exercițiilor financiare
precedente.
Tabel 4. Rata de concentrare a clienților de furnizare de gaze naturale după ponderea în cifra de afaceri
Client GN / pondere
în Cifra de afaceri
Clienți business GN
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
Client 9
Client 10
Alți clienți business
Clienți casnici GN
Total

2019

2020

49%
8%
7%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
23%
51%
100%

49%
9%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
23%
51%
100%
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19.3. Clienți principali în ceea ce privește activitatea de trading
Activitatatea de trading energie electrică și gaze naturale desfășurată de RESTART ENERGY ONE S.A. a fost
externalizată începând din luna iulie 2020 către societatea Restart Energy Trading S.R.L. deținută în proporție
de 100% de către Emitent. Până la acea dată, Societatea avea un client semnificativ a cărei pondere era de
90% din totalul cifrei de afaceri aferent activității de trading, pentru care asigura acces la piața OPCOM.

20. Furnizori importanți. Contracte semnificative.
20.1. Furnizori de energie electrică
Achizițiile Societății se fac de la o paletă variată de furnizori, contractele încheindu-se pe perioade
determinate de până la un an. Începând cu 2019, Societatea a încheiat un parteneriat pe termen lung cu unul
dintre cei mai mari traderi de energie din Europa - și a început să achiziționeze energie electrică din import
(119 MWh în 2019 față de 23 MWh în 2018). De asemenea, în același an Societatea a achiziționat primul parc
de energie fotovoltaică. Tabelul 5 de mai jos prezintă structura achizițiilor de energie electrică aferente
exercițiilor financiare anterioare.

Tabel 5. Furnizori EE / An
Furnizor 1
Furnizor 2
Furnizor 3
Furnizor 4
Alți furnizori
Subtotal
Import
Piața pentru ziua următoare
(PZU)
Piața de echilibrare (PE)
Total

2018
14%
12%
11%
10%
22%
69%
13%
12%

2019
10%
8%
2%
1%
1%
22%
50%
26%

2020e
1%
1%
1%
1%
%
16%
33%
45%

6%
100%

3%
100%

2%
100%

În structura de achiziții a Emitentului, 22,94% o reprezintă importurile, restul fiind reprezentat în cea mai
mare parte de achizițiile de pe piața internă (peste 77%), procentul de energie din producție proprie fiind
nesemnificativ la data redactării Documentului.
Din totalul energiei furnizate 36,43% reprezintă energia regenerabilă iar 63,57% energia convențională.
Tabelul 6 de mai jos prezintă structurat sursele de proveniență pe ambele categorii.
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Tabel
6.
Sursa
primară
de energie
Surse regenerabile
Hidro
Eolian
Solar
Biomas
Surse convenționale
Cărbune
Nuclear
Gaze naturale
Păcură
Alte
surse
convenționale

Pondere
în total furnizare
36,43%
24,83%
5,01%
6,08%
0,49%
63,57%
40,04%
16,36%
6,35%
0,02%
0,81%

Prin utilizarea fondurilor obligatare atrase prin prezenta emisiune de obligațiuni, Restart Energy One
urmărește ca, prin dezvoltarea de noi parcuri de energie regenerabilă să-și reducă dependența față de
furnizorii săi.
La sfârșitul semestrului I al anului 2020, în structura surselor de energie electrică a Emitentului reprezentată
în fig. 9 achizițiile de pe bursa de energie OPCOM reprezentau 64%, achizițiilor de la traderul european de
energie partener al REO le reveneau 16,9%, celor de la Restart Energy Serbia, 10,7%, în timp ce furnizorii
interni de energie regenerabilă acopereau 6,5% din necesarul de energie, iar 0,67% era asigurat din producția
proprie de energie regenerabilă.
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Fig. 9. Structura furnizorilor de energie electrică, semestrul I, 2020

20.2. Furnizori de gaze naturale
Rata de dependență de furnizori pentru gaze naturale este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabel 7. Structura de achiziții pe tipuri de furnizori

Furnizori GN
/ An
Furnizor 1
Furnizor 2
Furnizor 3
Furnizor 4
Furnizor 5
Furnizor 6
Alți furnizori
Total

2018

2019

2020e

65%
17%
7%
7%
4%
0%
1%
100%

48%
9%
0%
2%
27%
13%
1%
100%

40%
19%
15%
11%
8%
2%
5%
100%
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Fluctuația de la un an la altul este reprezentată pe de o parte de evoluția și sezonalitatea prețurilor la gaze,
iar pe de altă parte de prețurile angro negociate cu fiecare parte contractuală.

21. Principalii indicatori operaționali
În rândul furnizorilor independenți din România de pe piața consumatorilor casnici, pe criteriul numărului
locurilor de consum, Restart Energy One se situează pe locul întâi la furnizarea gazelor naturale respectiv
locul al doilea la furnizarea energiei electrice.
Parteneriatele strategice formate de REO în cursul anului 2020 ca parte a strategiei sale de dezvoltare pe
termen mediu și lung împreună cu mixul de marketing operat, au dus la o creștere semnificativă a numărului
de clienți din portofoliu, tendință care va continua în perioada 2021-2025, generând, în medie, o creștere
așteptată de la aproximativ 1.500 de locuri noi de consum pe lună la aproximativ 5.000 de noi locuri de
consum pe lună până în 2025.
Tabel 8. Evoluția numărului de locuri de consum 2017-2020

Nr. locuri consum / an
Total
EE
GN

2017
24.427
19.761
4.666

2018
25.328
19.042
6.286

2019
24.929
18.813
6.116

oct. 2020
28.009
21.288
6.721

2020
29.865
22.890
6.975

Fig. 10 – Evoluția numărului de clienți (EE+GN)

În cele ce urmează vom aborda distinct clienții REO pe cele două domenii de furnizare, energie electrică și
gaze naturale.
Din totalul numărului de clienți aflați în portofoliu la sfârșitul exercițiului financiar 2019, 23,5% aveau
încheiate contracte mixte de energie electrică și gaze naturale cu Emitentul (fig.8).
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Fig. 11 Clienții comuni pentru serviciile de furnizare energie electrică și gaze naturale

21.1. indicatori operaționali în domeniul furnizării energiei electrice (EE)
Încă de la început, Societatea a adoptat o serie de măsuri și proceduri în vederea asigurării retenției clienților
săi, derivate din însăși misiunea sa declarată, aceea de a asigura cea mai plăcută experiență de furnizare din
România. Astfel, Compania a reușit ca, până în prezent, să își păstreze o rată de retenție de 90% a clienților
atrași în primul an de activitate. Cu o bază de clienți în creștere, Restart Energy One va urmări în mod natural
un proces de monetizare a acestei baze, prin vânzarea de pachete de servicii conexe cu valoare adăugată
mare, precum abonamentele de intervenție pentru defecțiuni la centrale termice sau abonamente cu revizii
periodice incluse etc. De asemenea, Societatea are în plan dezvoltarea unui sistem de vânzare în rate pe
factură pentru proprii clienți a centralelor pe gaz, aparatelor de aer condiționat, a sistemelor smart home și
a altor electronice și electrocasnice conexe energiei și gazelor naturale, proiect derulat în parteneriat cu o
companie specializată în astfel de finanțări pentru preluarea riscului de neplată.
Fig. 12 – Evoluția numărului de locuri de consum pentru care Societatea furnizează energie electrică

Numărul de locuri de consum și cantitatea de energie electrică furnizată după regiuni de distribuție este
prezentată în fig.13 a) și b) de mai jos, cel mai mare număr de clienți și cea mai mare cantitate livrată revenind
Moldovei, urmată de Transilvania Sud, așa cum rezultă din datele aferente exercițiului financiar 2019.
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Fig. 13. Dispersia locurilor de consum și cantității de energie electrică furnizată pe regiuni
a) Numărul de locuri de consum și cantitatea de energie electrică furnizată acestora pe regiuni

Ponderea clienților casnici și non-casnici (business) din totalul energiei electrice furnizată, pe regiuni de
distribuție, este prezentată în figura de mai jos (fig.14 – energia electrică pe regiuni de distribuție).

b) Cantitatea de energie electrică furnizată pe regiuni de distribuție

Repartiția clienților pe județe este prezentată în fig.15, cu o rată de concentrare în 15 județe a 80% din
portofoliu. Societatea țintește ca, prin politicile de dezvoltare organică adoptate pentru 2021-2025 să atragă
în următorii ani o bază cât mai mare de clienți din județele cu slabă prezență REO, prin mixul de marketing
puternic focusat pe online, dar și prin franciza Restart cu prezență fizică în teritoriu, îndeosebi în zonele rurale.
De asemenea, noile proiecte B2B RoofTop destinate agenților economici cu rating financiar bun se
preconizează a avea un mare impact asupra extinderii arealului de dezvoltare pe acest segment.
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Fig. 15. Distribuția clienților pe județe

Conform raportului de monitorizare al ANRE, aferent exercițiilor financiare anterioare, prezentăm în tabelul
9 și figura 16 (a și b) de mai jos segmentarea clienților pe tranșe de consum energie electrică.
Tabel 9. Segmentarea clienților pe tranșe de consum energie electrică
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Fig. 16. Segmentarea clienților pe categorii de consum

Rata fluctuației a clienților (anuală cât și lunară) aferentă ultimelor două exerciții financiare, conform datelor
raportate de ANRE, este prezentată în figura 17 de mai jos.
Fig. 17 Rata de fluctuație a clienților pe tip de clienți de furnizare de energie electrică

21.2.

Indicatori operaționali în domeniul furnizării de gaze naturale (GN)

Baza de clienți REO pe sectorul de furnizare a gazelor naturale acoperă întreg teritoriul României, atât pe
divizia casnici cât și non-casnici.
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Fig. 18 – Evoluția numărului de clienți pentru care Societatea furnizează gaze naturale

În structura de furnizare a gazelor naturale, clienții casnici reprezintă în prezent 62%, iar cei business 38%.
Numărul de clienți alocați pe regiuni și cantitatea de gaze naturale furnizată acestora este prezentată în figura
nr. 19 de mai jos, cel mai mare număr de clienți și cea mai mare cantitate livrată revenind Moldovei, urmată
de Transilvania Sud și Banat, așa cum rezultă din datele statistice aferente exercițiului financiar 2019.
Fig. 19. Distribuția clienților și consumului de gaze naturale pe regiuni
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Repartiția clienților pe județe este prezentată în fig.120, cu o rată de concentrare în 15 județe a 85% din
portofoliu. Societatea țintește ca, prin politicile de dezvoltare organică adoptate pentru 2021-2025 să atragă
în următorii anii o bază cât mai mare de clienți din județele cu slabă prezență REO, cât și prin absorbția unui
număr mare de clienți din zonele bine reprezentate. În acest sens, Societatea urmărește să ofere servicii cu
valoare adăugată mare precum și servicii de verificare a centralelor pe gaz.
Fig. 12 Distribuția clienților pe județe

Rata de IN/OUT a clienților (anuală cât și lunară) aferentă ultimelor două exerciții financiare, conform datelor
raportate de ANRE, este prezentată în figura de mai jos.
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22. Scurtă descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile și
gradul de îndatorare al societății
Această secțiune descrie, succint, principalele evoluții privind performanța și poziția financiară a Emitentului,
factorii determinanți și natura acestora.
Situațiile financiare aferente exercițiilor financiare încheiate în perioada de analiză sunt auditate, în timp ce
situațiile financiare interimare nu au făcut obiectul unor exerciții de audit.

22.1. Analiză succintă asupra performanței financiare
Tabel 10.
Cont de profit și pierdere
Cifra de afaceri neta
Venituri din furnizarea de
energie
Venituri din trading de
energie
Venituri din vânzare produse
carburant
Venituri din productia de
imobilizări
Alte venituri –
tranzitorii/nerecurente
TOTAL VENITURI
EXPLOATARE
Cheltuieli materiale
Cheltuieli nete privind
marfurile
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu ajustarea
valorii activelor imobilizate

31-Dec-17

31-Dec-18

31-Dec-19

2020P*

30.09.2019

30.09.2020

76.750.025

87.841.279

128.573.712

120.070.324

95.888.226

84.915.260

45,719,021

81,894,656

88.688.611

96.743.457

69.600.085

71.921.864

4,416,249

12,719,012

38.358.611

12.993.396

26.288.141

12.993.396

53,235

1,021,698

1.797.471

-

1.301.473

-

-

-

1.000.616

-

-

-

28.484.939

660.284

1.249.825

10.333.471

(39.492)

(15.105)

78.981.663

96.295.650

130.094.518

120.036.637

97.150.207

84.900.155

365.187

503.234

451.274

414.827

366.655

291.176

26.876.809

52.417.833

86.484.540

58.968.041

63.164.972

44.363.013

1.226.372

2.649.872

2.854.806

3.248.568

2.110.034

2.295.583

109.513

198.207

353.370

896.325

266.879

519.103
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Alte cheltuieli de
exploatare, din care:
Cheltuieli privind prestațiile
externe
Alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI
EXPLOATARE
REZULTATUL DIN
EXPLOATARE
EBITDA (norm)
Cont de profit și pierdere (cont)
Venituri financiare
venituri din dobanzi
alte venituri financiare
Cheltuieli financiare
cheltuieli privind dobanzile
alte cheltuieli financiare
REZULTATUL FINANCIAR
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
REZULTATUL BRUT
Cheltuiala cu impozitul pe
profit
REZULTATUL NET AL
PERIOADEI

48.137.731

38.483.938

37.566.554

45.043.025

31.565.590

32.737.717

41.589.623

29.344.287

29.945.929

39.637.248

25.476.454

29.299.820

3.088.013

4.460.852

810.200

-

6.099.924

3.437.897

76.715.612

94.253.084

127.710.544

108.570.786

97.474.130

80.206.592

2.266.051

2.042.566

2.383.974

11.465.851

(323.923)

4.693.563

2.302.947

2.214.189

2.573.457

5.015.375

(18.733)

5.206.879

31-Dec-17
81.394
105
81.289
167.732
13.721
154.011

31-Dec-18
102.902
907
101.995
148.936
19.450
129.486

31-Dec-19
149.864
2.590
147.274
345.398
31.647
313.751

2020P*
407.158
19.449
387.709
371.217
14.300
356.917

30.09.2019

30.09.2020

145.194
1.309
143.885
152.851
22.100
130.751

94.250
12.566
81.683
229.996
11.785
218.211

(86.338)

(46.034)

(195.534)

(35.940)

(7.658)

79.063.057
76.883.344
2.179.713

96.398.552
94.402.020
1.996.532

130.244.382
128.055.942
2.188.440

120.443.794
108.942.003
11.501.791

97.219.638
97.626.981
(331.580)

(135.747)
84.994.404
80.436.589
4.557.816

299.891

264.075

275.033

444.291

10.788

543.402

1.879.822

1.732.457

1.913.407

11.057.501

(342.368)

4.014.414

*2020p – rezultate financiare preliminare la 31.12.2020
Cu o cifra de afaceri, la 31.12.2019, de 128.573 mii lei, societatea continua trendul ascendent care descrie
dinamica volumului vânzărilor. După o creștere de 14,5% în 2018 față de 2017, cifra de afaceri înregistrează,
în 2019, o rată de creștere de 46,37% peste nivelul înregistrat în anul 2018. În pondere de 80,5% din totalul
veniturilor din furnizarea de energie, veniturile din furnizarea de energie electrică s-au majorat cu 7,5%, iar
cele din furnizarea de gaze naturale, cu 11,8%. Variația pozitiva de la nivelul anului 2019 incorporează, în
esență, efectele modificării prețului de vânzare, în sensul majorării acestuia, atât pentru energia electrica
furnizată, cât și pentru segmentul aferent gazelor naturale.
În cuantum de 1.000 mii lei la 31.12.2019, veniturile din producția de imobilizări reflecta partial ( componenta
salariala afectata pentru dezvoltarea platformei RED) efortul investițional susținut din fonduri proprii pentru
dezvoltarea infrastructurii tehnologice a platformei RED, sistem inovator care digitalizeaza procesul
convențional de furnizare a energiei prin migrarea în mediul online, facilitând și optimizând costurile de
tranzacționare între cei doi poli, respectiv consumator și producător.
Alte venituri din exploatare, care contribuie cu 0,40% din total venituri din exploatare, reprezintă venituri din
despagubiri, amenzi, donații și subvenții.
Cea mai reprezentativă categorie de cheltuieli aferentă activității operaționale sunt cheltuielile privind
mărfurile (67,72%). Față de exercițiul financiar 2018, în anul 2019 acestea au înregistrat o majorare cu 34.066,7
mii lei (+64,99%), inferioară față de creșterea în valoare absolută a cifrei de afaceri (+40.732,4 mii lei) în aceeași
perioadă.
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Întrucât înglobează cheltuielile cu transportul energiei și gazului, precum și cheltuielile cu servicii de
distribuție stabilite de ANRE, „alte cheltuieli de exploatare” reprezentau, la 31.12.2019, a doua cea mai
importantă categorie de cheltuieli în total cheltuieli de exploatare, cu o pondere de 29,4%. În anul 2019,
cheltuielile cu servicii de distribuție de energie electrică și gaz natural compuneau 97,9% din totalul
cheltuielilor cu servicii prestate de terți și, respectiv, 65,4% din valoarea „altor cheltuieli de exploatare” , iar
cele de transport al energiei furnizate reprezentau 98% din cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane
și 8,1% din valoarea „altor cheltuieli de exploatare”.
Fig. 21 Structura „altor cheltuieli de exploatare” la 31.12.2019

Atât cheltuielile de distribuție cât și cele cu transportul energiei furnizate (energie electrică și gaz natural)
reprezintă cheltuieli tranzitorii, accesorii și obligatorii, care sunt refacturate către consumatori, fără să
afecteze decât temporar rezultatul exercițiului.
La rândul lor, cheltuielile cu certificatele verzi, înregistrate în categoria de cheltuieli cu protecția mediului,
sunt costuri impuse prin cadrul legislativ și normativ în vigoare pe piața energetică, prin cota de certificate
verzi stabilită pe MWh furnizat, de 0,4561 în 2020. Furnizorul le poate obține din propria producție de energie
regenerabilă, din contracte de achiziție energie regenerabilă sau de pe piața spot, apoi le facturează către
consumatori, în funcție de cantitatea de energie electrică furnizată propriu-zis. În consecință, certificatele
verzi sunt generatoare de venit obligatoriu de realizat și de cheltuială obligatoriu de efectuat, iar cheltuielile
cu certificatele pot fi considerate de asemenea tranzitorii și accesorii, fără să influențeze rezultatul
exercițiului.
Remarcăm că, în ultimii doi ani, 2019 și 2018, conducerea societății a direcționat 79 mii și 262,8 mii lei către
obiective de responsabilitate socială (cheltuieli cu donații și sponsorizări), iar cheltuielile pentru promovare
alocate în 2019 au fost în valoare de 237,9 mii lei și, în 2018, de 386,2 mii lei.
In timp ce cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile, cu o pondere sub 1% din totalul cheltuielilor
de exploatare, raman relativ constante în anul 2019 comparativ cu anul 2018 (-3,64%), cheltuielile externe cu
energia și apa cresc cu 24,6%, iar cheltuielile cu personalul, reprezentând 2,2% din total cheltuieli de
exploatare, se majoreaza cu +7,73%, respectiv, 204,9 mii lei.
Achiziția parcului fotovoltaic, sub politica manageriala de dezvoltare și operare a unităților de producție de
energie regenerabila, imprima o dublare a cheltuielilor cu amortizarea activelor imobilizate în anul 2019 față
de anul 2018.
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Variația similară în valoare absolută și relativă a veniturilor din exploatare (+35,10%) și a cheltuielilor de
exploatare (35,50%) menține rezultatul operațional relativ constant în anul 2019 față de 2018, respectiv un
profit operațional de 2.383 mii LEI, cu 321 mii lei peste nivelul din anul 2018. În același timp, EBITDA se
majorează cu 16,2%.
Veniturile și cheltuielile financiare derivă cu precădere din relațiile comerciale cu parteneri externi, respectiv,
din diferențele de curs valutar. Rezultatul din activitatea financiară din anul 2019 este o pierdere de 195,5 mii
lei.
Rezultatul operațional pozitiv, ajustat cu pierderea din activitatea financiară, generează, la sfârșitul
exercițiului financiar al anului 2019, un profit brut de 2.188 mii LEI.
La 30.09.2020, cifra de afaceri netă a REO se diminuează cu 11,4%, în urma translatării activității de trading
de energie și a celei de comercializare de produse de carburant către o altă entitate, afiliată societății,
societatea..... În ceea ce privește veniturile din activitatea de furnizare de energie propriu-zisă, valoarea
acestora crește cu 3,3% în perioada de analiză, față de aceeași perioadă a exercițiului anterior.
Veniturile din furnizarea de energie electrică cresc, în primele trei trimestre ale anului 2020, cu 6.941,7 mii lei
(+12,7%) față de aceeași perioadă a anului 2019, pe fondul creșterii volumului activității. La finalul
trimestrului al III-la al anului 2020, numărul de locuri de consum de energie electrică era cu 7,3% mai mare
decât la 30.09.2019, în timp ce cantitatea de energie electrică furnizată s-a majorat cu 15,7% în aceeași
perioadă.
De partea lor, veniturile din furnizarea de gaze naturale s-au diminuat cu 4.620 mii lei, ca urmare a diminuării
atât consumului cât și a prețurilor medii pe piața gazelor naturale.
Per ansamblu, veniturile totale la 30.09.2020 au fost cu 12,6% sub nivelul raportat la 30.09.2019, ca si rezultat
al transferului activității de trading de energie.
Cheltuielile de exploatare se diminuează într-un ritm mai accentuat (-17,7%), în virtutea reducerii costurilor
de achiziție de energie electrică și gaz natural. Cheltuielile privind mărfurile au scăzut cu 29,8% pe fondul
diminuării prețului mediu ponderat al energiei electrice cu 9,36% față de luna septembrie 2019, iar al prețului
mediu ponderat al gazelor naturale, cu 27,2% în aceeași perioadă.
Această diferență de dinamică dintre veniturile și cheltuielile operaționale antrenează un rezultat brut din
exploatare pozitiv, la 30.09.2020, în valoare de 4.694 mii lei. Corectat cu pierderea financiară de 135,7 mii lei
și cheltuiala cu impozitul pe profit aferentă, rezultatul net la finalul primelor trei trimestre ale anului curent
este profit în valoare de 4.014,4 mii lei, de două ori nivelul raportat pentru întreg anul 2019.
Evoluția EBITDA – indicator de performanță care redă valoarea veniturilor societății nete de cheltuielile
aferente dobânzilor, impozitului pe profit și amortizărilor – este pozitivă. Valoarea EBITDA calculată pentru
30.09.2020 este, de asemenea, dublul valorii calculate pentru finalul anului 2019.
Pentru finalul anului 2020, potrivit rezultatelor financiare preliminare, valoarea veniturilor din furnizarea de
energie este cu 9,1% mai mare decât cea aferentă exercițiului anterior. În urma renunțării la activitatea de
trading de energie prin Restart Energy One S.A., veniturile totale din exploatare se preconizează a se diminua
cu 6,6%, respectiv, cu 8.504 mii lei. În același timp, însă, cheltuielile de exploatare se reduc cu (-15%),
respectiv, cu 19.140 mii lei, ceea ce va antrena un rezultat brut aferent activității de furnizare de aproximativ
5.000 mii lei. Prin adaugarea veniturilor cu caracter one off reprezentate de facturarea către RED a serviciilor
de consultanta prestate în scopul dezvoltării mecanismelor platformei, rezultatul brut estimat va fi la nivelul
valorii de 11.466 mii lei, de aproape 5 ori mai mare decât cel aferent întregului exercițiu financiar 2019. Ajustat
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cu rezultatul din activitatea financiară estimat la 36 mii lei, rezultatul net al exercițiului curent este estimat
la 11.058 mii lei, de 5,8 ori nivelul raportat la 31.12.2019.

22.2 Analiză succintă asupra poziției financiare
Tabel 11.
Poziții bilanțiere - ACTIV

31-Dec-17

31-Dec-18

31-Dec-19

30.09.2020

2020p*

Active imobilizate

7.165.902

4.064.501

13.263.570

14.567.696

20.007.704

77.366

39.926

7.167.899

7.846.402

17.069.059

Imobilizări corporale

208.279

537.391

2.550.952

2.357.077

2.308.156

Imobilizări financiare

6.880.257

3.487.184

3.544.719

630.490

35.363.481

21.220.976

21.742.735

4.364.217
19.691.926

650.989

5.561.937

7.494.115

5.361.161

33.137.299

10.428.666

12.068.775

18.857.075

-

-

-

7.766.370
2.115.0000

1.575.193

5.230.373

2.179.845

4.449.395

4.106.080

Cheltuieli înregistrate în avans

385

12.034.475

12.326.257

13.702.683

2.555.831

TOTAL ACTIVE
Datorii care trebuie plătite într-o
perioadă de până la un an
Datorii care trebuie plătite într-o
perioadă mai mare de un an
TOTAL DATORII

42.529.768

37.319.952

47.332.562

47.962.305

47.570.089

30.929.089

21.007.047

29.180.001

20.857.119

21.379.197

166.785

6.264.607

6.153.368

11.091.579

11.046.859

31.095.874

27.271.654

35.333.369

31.948.699

32.426.056

Capital social subscris

5.573.900

5.573.900

5.573.900

5.573.900

15.573.900

Rezerve

3.720.520

3.833.557

3.942.979

3.942.980

455.795

369.182

-978.578

678.329

2.482.314

-12.566.114

1.879.822

1.732.457

1.913.407

4.014.414

11.680.452

109.530

113.038

109.422

-

-

TOTAL CAPITALURI PROPRII (LEI)

11.433.894

10.048.298

11.999.193

16.013.605

15.144.033

TOTAL PASIVE

42.529.768

37.319.952

47.332.562

47.962.305

47.570.089

Imobilizări necorporale

Active curente
Stocuri
Creanțe
Investiții pe termen scurt
Casa și conturi la bănci

Rezultat reportat
Rezultatul perioadei
Repartizarea profitului

25.006.554
2.043.399

Valoarea absolută a activelor circulante, categoria cu ponderea cea mai semnificativă în activele totale ale
societății (46%), a variat nesemnificativ în anul 2019 în raport cu exercițiul anterior (+2,46%). Dinamica
activelor circulante prezintă, însă, modificări la nivel structural. Creanțele și stocurile, în pondere de 55,51%
și respectiv 34,47%, s-au majorat în anul 2019 comparativ cu anul 2018, în timp ce disponibilitățile bănești sau redus cu 58,32%. Creșterea creanțelor, reprezentând în cea mai mare masură creanțe comerciale, cu
15,73% în anul 2019 față de anul 2018, reflectă dinamica de ansamblu la nivelul afacerii, unde vânzările s-au
majorat cu 46,36%.
Stocurile indică nivelul aprovizionării cu gaz natural, valoarea acestora crescând cu 34,74% la finele anului
2019 comparativ cu 2018, în linie cu intensificarea activității de desfacere, dar și în acord cu cerințele ANRE,
stocul de gaze situandu-se la 29.461 MWh (decizia ANRE nr. 1174/16.10.2019 privind asigurarea unui stoc
minim de gaz natural a impus un stoc minim de 23.147 MWh, pentru sezonul rece 2019-2020).
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Diminuarea disponibilităților bănești (-58,32%) în anul 2019 comparativ cu anul 2018 reflectă utilizarea
fondurilor pentru constituituirea de garantii si pentru finantarea nevoii de capital circulant, avand in vedere
cresterea voumului de activitate. Fondurile au fost atrase cu titlu de împrumut actionar.
Antrenarea fondurilor proprii într-un amplu proces invesțițional derulat pe parcursul unui an și jumătate
imprimă o creștere de 226,33% la nivelul clasei de active imobilizate, la 31.12.2019, față de exercițiul 2018.
Efortul investițional în dezvoltarea tehnologiei platformei online de trading cu energie regenerabila
genereaza o majorare cu 7.127 mii LEI a imobilizărilor necorporale, în anul 2019 față de 2018, reflectând
abilitatea de inovare a unui management vizionar. Dezvoltarea infrastructurii, în subordinea activității
principale, prin achiziționarea unui parc Photovoltaic, poziționat geografic în judetul Hunedoara, antrenează
o majorare de 2.013 mii LEI a imobilizărilor corporale. La 31.12.2019, imobilizările financiare, în pondere de
27% din total active imobilizate, evidențiaza creanțele imobilizate față de entitațile asociate.
In cuantum de 12.326 mii LEI la 31.12.2019, cheltuielile înregistrate în avans cumuleaza, în principal, plăți
înregistrate pentru dezvoltarea unor module ale platformei RED, cât și plăți înregistrate anticipat pentru
obținerea certificatelor verzi, asigurând conformitatea cu reglementările specifice activității desfasurate pe
întreg exercițiul financiar. Aceste categorii de cheltuieli urmează să se descarce în următoarele 12 luni. La
momentul documentului, valoarea lor este de 2.700 mii lei, iar la finalul anului curent, este estimată a ajunge
la 2.020 mii lei.
În aceeași perioadă, aprecierea cu 2,46% a activelor circulante, categoria cu ponderea cea mai ridicată în total
active, coroborată cu majorarea cu 226,33% a deținerilor de imobilizări genereaza o creștere a valorii
activelor totale ale societății de 10.021 mii LEI, respectiv de 26,83%.
Datoriile totale ale companiei, la 31.12.2019, cumuleaza 35.333 mii LEI, în creștere cu 29,56% față de sfârșitul
perioadei de raportare a anului 2018. Ponderea cea mai semnificativa în total surse de finanțare externe o
dețineau datoriile cu exigibilitate sub 1 an, în creștere cu 38,91% față de anul 2018. Dinamica pozitivă a
acestora a fost determinată de creșterea angajamentelor de plată față de furnizorii de imobilizări, sub politica
investiționala a conducerii, dar și de contractarea unui credit pe termen scurt. De asemenea, în timp ce
obligațiile financiare față de furnizori, în pondere de 28,7% în totalul datoriilor curente, s-au redus cu 7,24%
în 2019 comparativ cu 2018. În aceeași perioadă, datoriile față de acționari se majorează cu 69,84%, reflectând
angajamentul acționarilor în raport cu strategia de dezvoltare și asumarea sa.
Datoriile față de clienți creditori, în sumă de 1.856,8 mii lei la 30.12.2019 reprezintă o poziție de tranzit pentru
sumele aferente operațiunilor zilnice derulate în sistem direct debit pe piețele OPCOM (Administratorul și
operatorul pieței de energie electrică în România) și BRM (Bursa Română de Mărfuri, care operează platforma
de tranzacționare a pieței de gaz natural). Acestea se sting în baza facturii emise către REO la sfârșitul fiecărei
luni. În consecință, contul clienți creditori este de tranzit și reflectă variații în intensitatea activității societății
pe piețele amintite în ultimul ciclu de decontare din perioada de raportare și nu reflectă datorii comerciale
reale față de clienți ai societății.
Datoriile pe termen lung, reprezentând 17,42% din valoarea agregată a datoriilor, se diminuează cu 1,78% la
31.12.2019 față de exercițiul anterior, pe fondul rambursării unei parți din contractele de leasing în derulare.
Capitalurile proprii, în creștere cu 19,42% la sfârșitul anului 2019, capitalizeaza rezultatul exercițiului financiar
2019, reprezentat de un profit net de 1.913 mii LEI.
La 30.09.2020, valoarea activelor circulante s-a diminuat, față de începutul exercițiului, cu 9,43% (-2.050,8
mii lei), pe seama atât a creanțelor (-28,5,3%), cât și a stocurilor (-35,7%), în timp ce valoarea trezoreriei s-a
dublat (+4.449,4 mii l,,ei) în primele trei trimestre ale anului 2020.
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Variația stocurilor față de începutul exercițiului, până la sfârșitul anului 2020, redă, în principal, diminuarea
stocurilor de gaz, în timp ce dinamica creanțelor reflectă o evoluție firească specifică ciclurilor de facturare și
decontare ale activității de furnizare de energie a societății. Creșterea disponibilităților bănești atât față de
începutul anului cât și față de aceeași perioadă a anului trecut (+104%), o expresie a îmbunătățirii lichidității
imediate a societății, se datorează, în mare măsură, accesării facilității IMM invest, credit solicitat și utilizat
pentru finanțarea activității curente, dar și îmbunătățirii vitezei de rotație creanțelor. Menționăm că, poziția
de disponibilități bănești include și garanțiile către terți - depozite colaterale pentru garantarea contractelor
de achiziție, scrisori de garanție - blocate în conturile societății. La 30 septembrie 2020, suma aferentă acestor
garanții era în valoare de 1.544,2 mii lei, reprezentând 34,7% din totalul trezoreriei. În primele 3 trimestre ale
anului curent, valoarea imobilizărilor crește cu 2.236,4 mii lei (+16,9%), expresie a concentrării conducerii
societății asupra dezvoltării platformei RED prin mobilizarea de resurse financiare capitalizate în imobilizări
necorporale, dar și a creșterii valorii imobilizărilor financiare cu 49,4%, acestea reprezentând garanții
acordate către terți.
La finalul T3 al anului 2020, în timp ce valoarea capitalurilor proprii s-a majorat cu rezultatul pozitiv al
perioadei (+4.014,4 mii lei), datoriile totale ale societății s-au diminuat cu 3.384,7 mii lei (-9,6%) față de
începutul exercițiului, ponderea acestora în pasivul total al societății ajungând la 66,6%, cu 8,0 p.p. sub nivelul
anului 2019. Datoriile pe termen lung s-au majorat mai ales pe fondul contractării creditului IMM Invest, în
timp ce datoriile pe termen scurt au scăzut ca urmare a rambursării parțiale a unui credit acordat de acționar,
precum și a diminuării datoriilor comerciale.
În ultimul trimestru al anului 2020, se evidențiază modificări semnificative în structura bilanțieră. Valoarea
imobilizărilor necorporale crește cu 138% (+9,901 mii lei) față de începutul perioadei, ca urmare a capitalizării
cheltuielilor cu dezvoltarea modulului RED dar și a achiziției licenței de software (software as a service) de la
RED, în calitatea Restart Energy One de utilizator exclusiv al platformei RED în România. Această evoluție
asociată cu diminuarea imobilizărilor financiare (-2.914 mii lei) va determina, la 31.12.2020, majorarea valorii
bilanțiere a activelor non-curente cu 50,9% față de 31.12.2019.
La rândul lor, valoarea activelor curente, în pondere de 52,6% din total activ a crescut cu 3.264 mii lei
preponderent ca urmare a facturării, către RED, a serviciilor de consultanță privind dezvoltarea mecanismelor
suport ale funcționalităților platformei, care a contribuit la majorarea creanțelor cu 6.788,3 mii lei față de
începutul exercițiului.
La nivel de structură a pasivului, în luna decembrie 2020, capitalul social al REO s-a majorat ca urmare a
conversiei de creanță certă, lichidă și exigibilă deținută de către acționarul Armand Consulting SRL asupra
societății (în valoare de 10.000.000 lei), de la 5.573.900 lei, la 15.573.900 lei.
În aceeași perioadă, s-a procedat la descărcarea cheltuielilor înregistrate în avans, acumulate și aferente
exercițiilor financiare anterioare, corecție cu impact asupra rezultatului reportat.
Per ansamblu, conform cifrelor preliminare la 31.12.2020, după încorporarea rezultatului perioadei, valoarea
capitalurilor proprii va crește cu 21,2% față de începutul exercițiului, respectiv cu 3.145 mii lei. Ponderea
acestora, în structura de finanțare, se va majora, astfel, de la 25,4% la 31.12.2019, la 31,8% la finalul
exercițiului curent, în detrimentul capitalului atras din surse externe.
Menționăm, de asemenea, că în primul semestru al anului 2021 se vor finaliza și operațiunile demarate de
majorare a capitalului social al Restart Energy One S.A. prin aportul acționarului Armand Consulting de
acțiuni deținute în Restart Energy DOO Serbia și Restart Energy Democracy (RED).
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Evoluția istorică dar și valorile estimate ale principalilor indicatori economico-financiari sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
Tabel 12.
INDICATORI de lichiditate,
INTERVAL
solvabilitate și risc
OPTIM
Lichiditate curenta
>2
(Active Curente /Datorii Curente)
Solvabilitate financiara
>1
(Total Active/Total Datorii)
Solvabilitate patrimoniala
>30%
(Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD)
Gradul de îndatorare
<80%
(Total Datorii / Total Active)*100
Gradul de îndatorare ajustat
<80%
(net de împrumuturi subordonate
acordate de către acționari)
* - cf. situații financiare preliminare la 31.12.2020

2018
0,96

0,75

T3_
2020
1,53

1,368

1,340

1,46

1,47

26,92%

25,35%

31,62%

31,8%

73,08%

74,65%

68,37%

68,2%

50,55%

41.79%

55,9%

-

2019

2020p*
1,17

Indicatorul lichdității curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare pe
termen scurt pe seama activelor sale curente, se apropie de pragul de confort. Caracterul indispensabil al
stocurilor, specific activității desfășurate de societate imprimă indicatorului lichidității imediate valori sub
normele minime recomandate.
Din perspectiva solvabilității, capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de plată se situeaza
peste nivelul minim considerat de risc pe întreaga perioadă analizată, reflectând bonitatea Emitentului pe
termen lung. Independența financiară, exprimată prin indicatorul solvabilității patrimoniale, depășește, de
asemenea, nivelul optim recomandat, în anul 2020.
Diminuarea datoriilor în exercițiul 2020 se asociază cu reducerea gradului de indatorare, poziționat în
intervalul de confort. Majorarea capitalului social, în trimestrul al IV-lea, prin conversie de datorii certe, lichide
și exigibile în raport cu acționarii, în valoare de 10.000.000 lei, reduce suplimentar nivelul de risc asociat
gradului de îndatorare. În urma acestei majorări, gradul de îndatorare a atins 65%, în timp ce valoarea
indicatorului ajustată cu împrumuturile subordonate acordate de către acționari a ajuns la 39,2%.

23. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii
Modelul strategic și operațional al societății Restart Energy One se sprijină pe două direcții strategice de
dezvoltare:
⮚ Creștere organică (dezvoltare downstream);
⮚ Creștere prin achiziții (dezvoltare upstream).
Scopul principal al strategiei de achiziții este creșterea marjei de profit, predictibilitate pe cost și pe cantitatea
de energie verde achiziționată precum și accelerarea creșterii cotei de piață prin acest cadru operațional
stabil.
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23.1 Direcții strategice 2021-2025
Obiectivele strategice ale Emitentului pe termen mediu (2025) sunt:
● Creșterea cotei de piață pe sectorul de furnizare a energiei electrice la 2,5% respectiv 1,5% la cel la
gazelor naturale, însemnând o creștere de aproximativ 10 ori a numărului de clienți ;
● Furnizarea în proporție de 100% energie verde, traducându-se în 1820 GWh furnizați la nivelul anului
2025. Pentru realizarea acestui obiectiv Emitentul intenționează să integreze peste 500 MW parcuri
proprii de producție de energie regenerabilă;
● Extinderea modelului de business în 5 țări europene;
● Digitalizarea în proporție de 100% a tuturor activităților operaționale ale companiei, interne și
externe;
● Demararea construcției, începând din 2023, a unei rețele naționale de stații încărcare mașini electrice,
proiect derulat cu 90% fonduri UE
● Continuarea proiectelor de responsabilitate socială în domeniul sănătății, mediului și educației
Implementarea strategiilor de dezvoltare ale societății Restart Energy One se sprijină pe următoarele
elemente:

1.

Achiziția și dezvoltarea de noi parcuri de producție a energiei regenerabile, solară și eoliană, de
500 MW în următorii cinci ani

O componentă importantă a strategiei Restart Energy One pentru următorii 5 ani o reprezintă dezvoltarea
segmentului de producție de energie electrică regenerabilă. Aceasta țintă strategică va permite companiei să
optimizeze baza de costuri dar și să accelereze creșterea cotei de piață și îmbunătățirea profitabilității. Prima
etapă în execuția acestei strategii presupune dezvoltarea a 45MW și achiziția a 30MW operationali, care se va
realiza prin utilizarea capitalului aflat la dispoziția Emitentului care va include, parțial sau în totalitate, și
fondurile obținute din împrumutul obligatar, împreună cu un împrumut bancar, dar și resurse atrase din zona
de private equity. Această structură de finanțare va genera o diminuare a costurilor serviciului datoriei,
întrucât costul resurselor atrase de la bancă și private equity vor fi semnificativ mai mici decat cele ale
împrumutului obligatar, lucru care va duce implicit la un impact pozitiv la nivelul fluxurilor de numerar.
Proiectele vor fi integrate în licența de producător Restart Energy One, iar energia produsă și certificatele verzi
aferente vor intra direct în coșul REO ca furnizor și producător, ajutând la creșterea EBITDA la 15% per centru
de profit.
În cursul anilor 2022-2025, Emitentul va urmări punerea în funcțiune în fiecare an a minimum 100 MW parcuri
solare , a căror finanțare se va realiza din surse multiple:
●
●
●

fonduri europene, cu focus special pe cele dedicate dezvoltării energiei regenerabile;
fonduri atrase prin parteneriate cu fonduri de investiții de private equity care au strategie de alocare
pe zona de energie „verde” (infrastructură de energie verde)
granturi guvernamentale axate pe dezvoltarea tehnologiilor și absorbția acestora atât la nivel
european cât și al SUA

În atragerea acestor surse vor fi abute în vedere câteva criterii importante: (1) o perioadă de rambursare de
peste 10 ani și (2) costuri în linie cu piața europeană pe zona de creditare (debt).
Managementul societății are experiență în atragerea de fonduri UE nerambursabile, în 2019 reușind absorbția
de astfel de fonduri pentru un proiect de cercetare-dezvoltare în domeniul prognozei producției de energie,
pentru dezvoltarea unui produs software destinat utilizării de către partenerii Restart Energy One. Ca urmare
a pactului Green Deal european și a anunțării noilor axe de finanțare europeană în special în zona de energie
verde implicit prin finanțarea tehnologiilor aferente unor astfel de unități de producție de energie
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regenerabilă, acestea reprezintă o oportunitate de finanțare pentru obiectivele de dezvoltare ale Restart
Energy One. În această categorie intră construcția de noi parcuri de producție energie verde, dezvoltarea de
software și dezvoltarea sau integrarea de capacități de stocare a energiei produse.
Integrarea în amonte prin achiziția și dezvoltarea de noi surse de producție energie regenerabilă va ajuta la
creșterea EBITDA de la 7% la 15%-20%. În ceea ce privește producția de energie regenerabilă, concurența nu
este intensă datorită capacităților reale insuficiente de producere a energiei „verzi” raportate la consumul
național și la țintele de energie regenerabilă asumate la nivel european.

2. Proiecte ”Restart Solar B2B”- instalări de noi parcuri fotovoltaice tip RoofTop
Prin proiectul Restart Solar B2B, Societatea urmărește achiziția și retenția de consumatori business în mod
profitabil. Adresându-se exclusiv clienților cu rating financiar bun, proiectul presupune, adiacent contractului
clasic de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale către clienții corporate, instalarea de către Emitent
de panouri solare pe acoperișul acestora și alimentarea cu energie direct de la barele centralei în baza unui
acord de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat pe o durată de 15 - 20 ani la un preț fix actualizat cu
rata inflației pe aceași perioadă (15 – 20 ani). Prețul energiei furnizată printr-un astfel de proiect este de
aproximativ 100 euro/MWh, sub prețul pieței pentru energia distribuită prin rețea cu aproximativ 30% (pentru
clienții alimentați din rețelele de joasă tensiune). În prezent Societatea are deja în dezvoltare trei astfel de
proiecte cu mari companii din România, în valoare totală de 5 milioane de euro, finanțate cu împrumut
bancar. Numeroși alți clienți corporativi au exprimat un interes deosebit pentru un astfel de proiect. Avantajul
principal din punctul de vedere al beneficiarilor îl reprezintă predictibilitatea prețului pe durata acordului,
îndeosebi în contextul majorărilor anuale ale prețurilor la energie electrică, precum și evitarea costurilor de
rețea, în cele mai multe cazuri. În același timp, avantajul Emitentului constă în nivelul de profitabilitate peste
media industriei de furnizare, precum și stabilitatea și predictibilitatea pe termen lung.
În cadrul acestui tip de proiect, între clientul final non-casnic și Societate se vor întocmi două contracte:
-

un contract standard de furnizare energie electrică din rețeaua clasică de distribuție, la un preț care
să asigure o marjă peste medie pentru Emitent

-

un acord de vânzare-cumpărare a energiei încheiat pe o durată lungă de timp, prin intermediul căruia
Restart Energy One va furniza energie solară direct de la barele centralei de pe acoperiș la un preț
avantajos de aproximativ 100 euro/MWh pe o perioadă determinată de 15-20 ani Societatea se va
ocupa în nume propriu și pe cheltuiala sa de finanțarea, instalarea, operarea și mentenanța centralei
fotovoltaice de pe acoperișul clientului pe toată durata de viață a investiției. Clientul, în schimb, va
da drept de superficie societății emitente semnând acordul pe durata de minim 15-20 ani.

Calculul de randament pentru astfel de centrale solare este următorul:
- CAPEX 500.000 euro/MWh
- OPEX 20.000 euro/MWh, care include asigurarea
- Venituri anuale de 1.200 MWh/Mwp x 100 euro = 120.000 euro/MW instalat
- EBITDA 100.000 Euro/MW instalat
- RIR de 20%-25% pe an.
Principalele beneficii ale Emitentului provenite din astfel de proiecte inovative sunt reprezentate de:
● creșterea retenției de consumatori mari non-casnici
● creșterea profitabilității per consumator business, de la o marjă standard de 2 euro/MWh pentru acest
tip de clienți industriali la o medie de 50 euro/MWh; venitul REO obținut per MWh livrat este
comparabil cu veniturile obținute de producătorii solari, în condițiile în care costul de realizare a
acestor instalații a scăzut semnificativ în ultimii ani, cu aproximativ 50% comparativ cu perioada
2011-2016.
● atragerea de noi consumatori mari bancabili, într-o colaborare pe termen lung de tip win-win;
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creșterea volumelor de energie verde furnizată de Emitent și implicit contribuția la un mediu mai
curat, REO contribuind astfel la politică corporativă de responsabilitate de mediu a clienților săi.
Clienții proiectelor Restart Solar B2B beneficiază în felul acesta de:
● o economie de până la 30% față de prețul energiei care provine din rețeaua clasică de distribuție,
dacă ținem cont de toate taxele aferente distribuției și transportului în rețea;
● predictibilitatea unui preț fix pe toată perioada derulării acordului de vânzare-cumpărare a energiei;
● creșterea gradului de sustenabilitate prin aprovizionarea cu 100% energie regenerabilă, produsă
local, care va permite acestora să-și reducă amprenta de carbon și să demonstreze publicului
protecția față de mediul înconjurător.
●

În cazul în care clientul business care a încheiat acordul de vânzare-cumpărare a energiei pe 15 ani intra în
insolvență sau nu mai consumă energia provenită de la instalațiile solare de pe acoperiș, energia
neconsumată de client va fi injectată în rețea de către Restart Energy One și distribuită celorlalți consumatori
, având o valoare de piață mai ridicată, de peste 50 euro/MWh, fiind o energie valoroasă în vârf de sarcină. În
cazul în care clientul corporate se relochează, Restart Energy One deține în continuare drept de superficie pe
acoperiș și de asemenea drept de proprietate pe echipamentele instalate, continuând astfel să injecteze
energia în rețea până când spațiul respectiv este preluat în folosință de către noii proprietari. Dacă clientul
corporate care a încheiat acordul de vânzare-cumpărare a energiei pe termen mediu-lung cu Emitentul
denunță contractul de furnizare a energiei electrice, Restart Energy One va avea dreptul contractual de a
solicita penalități astfel încât veniturile previzionate să nu fie substanțial afectate.

3.

Lansare de noi produse și servicii

Un alt proiect strategic al REO îl reprezintă lansarea de noi produse și servicii conexe cu valoare adăugată
mare , în vederea maximizării potențialului segmentelor de clienți casnici și business, ca instrument de
diversificare a portofoliului și de atragere de noi parteneri. În acest sens, Restart Energy One urmează să
lanseze abonamente de intervenție tehnică pentru defecțiuni la centrale termice și abonamente cu revizii
tehnice periodice incluse. De asemenea, Societatea are în plan dezvoltarea unui sistem de vânzare în rate pe
factură pentru proprii clienți a centralelor pe gaz, aparate de climatizare, panouri solare, sisteme smart home,
termostate și alte echipamente specifice energiei și gazelor naturale. Pentru un astfel de proiect Societatea
va dezvolta parteneriate cu retaileri și companii specializate în astfel de finanțări, care să preia riscul de
neplată. Suplimentar Restart Energy One are în plan achiziția sau înființarea unei subsidiare pentru realizarea
lucrărilor de instalații energie și gaze pentru clienții din portofoliu, astfel încât să poată oferi servicii de
calitate ridicată și implicit să crească cifra de afaceri și profitul consolidat la nivel de Grup, această categorie
de servicii conexe având un EBITDA ridicat de 30%.

4.

Parteneriate strategice

Parteneriatele strategice dezvoltate de REO reprezintă un alt pas în strategia de atingere a obiectivului de
creștere organică. Un astfel de partener de business este o importantă companie de telecomunicații din
România, care furnizează lead-uri către Restart Energy One în baza acordului dintre părți, prin care Emitentul
are exclusivitate la baza sa de peste 150.000 de clienți business până în 2025. Din aceste lead-uri Societatea
selectează atent companiile pentru care primește limita de asigurator sau care intră în limita discreționară.
Acest parteneriat s-a dovedit a fi deosebit de fructuos pentru REO, creând peste 1.500 de locuri de consum în
primele două luni de la activarea contractului.
În paralel, începând din luna octombrie 2020, Restart Energy One este singurul furnizor de energie prezent în
aplicația Glovo cu vouchere digitale de energie și gaz, asigurând astfel expunerea la cei peste 200.000 de
vizitatori zilnici ai aplicației digitale.
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5.

Mix de marketing

O altă direcție de orientare a Emitentului pentru generarea unei creșteri organice o reprezintă prezența
masivă pe diversele canale online și de telesales, acestea reprezentând o importantă sursă de atragere noi
clienți, în urma evaluării interne efectuată de REO. De asemenea, Compania dispune de o echipă de agenți
proprii de vînzare directă alcătuită din 8 persoane care lucrează cu normă întreagă. Strategia REO este de a
se focusa pe un mix de marketing orientat către nevoile clienților, oferind cea mai plăcută experiență de
furnizare din România, în formă 100% digitală. Există o lipsă acută de ”customer care” profesionist în zona de
furnizare energie și gaz în special la clienții mici și foarte mici. REO deține propriul call center și departament
de relații cu clienții care primește constant cele mai bune recenzii din piață. Calitatea deosebită a serviciilor
oferite și a relației cu clienții diferențiază Emitentul în contrast cu alți jucători din piață, cultura
organizațională a companiei fiind croită în jurul nevoilor clienților mici și mijlocii. Reprezentanții Societății în
fața publicului sunt persoane tinere, motivate, cu gândire antreprenorială și orientată către nevoile clienților,
care vorbesc pe limba și înțelesul acestora.

6.

Franciza Restart Energy

Un avantaj competitiv al REO față de jucătorii similari de pe piață îl reprezintă Franciza Restart Energy, care
permite oricărei persoane fizice sau juridice să dezvolte un business de vânzare energie și gaze. Aceste
francize acționează ca niște antreprenori locali și în același timp ca punct local de relații cu clienții. Francizații
își dezvoltă o nouă sursă de câștig și popularitate pe piața locală, iar REO beneficiază de vânzări indirecte la
costuri mici fără a fi nevoie de structuri costisitoare de management a vânzărilor pe mai multe nivele.
Francizele asigură o prezență la nivel național a companiei fără costurile fixe aferente și ajută REO să profite
de oportunitățile apărute ca urmare a distribuției asimetrice a informației în piață.

7.

Franciza online RED V-LEC

Restart Energy One va lansa, începând cu primul trimestru al anului 2021, un instrument unic de scalare a
vânzărilor pe segmentul de consumatori casnici prin noua aplicație mobilă RED V-LEC. RED V-LEC este un
concept de tip Energy Marketplace creat și dezvoltat de Restart Energy, fiind o aplicație online (web și mobile)
care conectează consumatorii finali de energie cu producătorii, facilitând trading-ul de energie verde și
promovând liberul schimb al acesteia între utilizatori.
Restart Energy One este furnizor exclusiv pe România în cadrul acestei platforme, prin intermediul căreia își
va asigura accesul la o importantă bază de clienți. ”RED V-LEC” funcționează ca o franciză digitală, similară
francizei clasice Restart Energy, prin care oricare persoană fizică sau juridică își poate deschide în mod direct
o companie virtuală de energie, direct de pe telefon prin intermediul aplicației mobile, și să-și transforme
astfel toate conexiunile din rețelele sociale într-o sursă lunară de venit și indirect să furnizeze noi clienți
pentru REO, prin lead-urile generate, concomitent cu veniturile provenite din user fee recurent. După
descărcarea aplicației pe mobil și activarea contului, oricine poate trimite oferte personalizate de energie și
gaz către contactele sale din telefon și de pe rețelele sociale. Prospecții care accesează link-ul sunt
direcționați spre creare cont și schimbare furnizor online, semnarea online a contractului de furnizare direct
cu furnizorul de energie afiliat platformei. În urma activării contractelor, platforma facturează un comision
de vânzări la furnizor (în România singurul furnizor va fi Restart Energy one) și plătește mai departe un
comision persoanelor fizice sau juridice care au intermediat contractele. RED este așadar o platformă socială
de energie menită să revoluționeze modul în care fiecare dintre noi interacționează cu energia, oferind
tuturor posibilitatea de a câștiga din acest domeniu.
Avantajul RED este faptul că este singura franciză de vânzare a energiei în formă 100% digitală de pe piață.
Prin intermediul aplicației consumatorii au acces la diferite informații legate de consum iar companiile pot
obține un ”Certificat Verde de Sustenabilitate”. De asemenea, prosumatorii din România vor găsi în platforma
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RED un mediu nativ care îi va ajuta să își valorifice energia la prețuri atractive prin agregarea ofertei lor în
VPPA (Virtual Power Purchase Agreement).
Aplicația RED va genera o accelerare în dezvoltarea companiei prin achiziția suplimentară de clienți noi
începînd cu semestrul II 2021, astfel încât obiectivele de creștere ale Emitentului sa fie atinse cu ușurință.

8.

Digitalizare 100%

Pentru atingerea obiectivelor de business pe termen lung REO are în vedere digitalizarea integrală a tuturor
activităților sale operaționale și comerciale, inclusiv a relației cu angajații, cu clienții precum și a vânzărilor.
În acest sens Emitentul are în plan dezvoltarea unui software in-house, pentru care a creat deja un framework
(cadru de lucru) de tip no code din care va dezvolta un CRM/ERP/CMS/SFA customizat pentru propriile nevoi,
astfel încât:
⮚ să crească gradul de digitalizare și automatizare a operațiunilor zilnice;
⮚ să crească gradul de digitalizare și automatizare a vânzărilor, în special în domeniul online; prin
accelerarea procesului de digitalizare a vânzărilor Restart Energy One urmărește ca în următorii doi
ani acesta să devină principalul canal de vânzare;
⮚ să crească gradul de digitalizare în relația cu clienții și cu angajații;
⮚ să scadă durata de dezvoltare și punere pe piață a unor noi produse pentru clienți , având în vedere
un maxim de trei luni de la concept la implementare și prima facturare;
⮚ să crească gradul de colectare de date tip business intelligence în mod automat, astfel încât să poată
aplica mecanisme de tip machine learning, pentru a genera un panou de bord pentru echipa de
management care va putea astfel urmări în timp real principalii indicatori, inclusiv analiza financiară
și comercială a afacerii;
⮚ să îmbunătățească procesul de integrare pentru personalul nou, în condițiile lucrului la distanță;
⮚ să îmbunătățească comunicarea internă în companie, în condițiile lucrului la distanță;
⮚ să permită Societății să opereze 100% prin lucrul la distanță, atât în relația cu angajații cât și în relația
cu clienții;
⮚ să crească securitatea internă a datelor precum și protecția împotriva atacurilor cibernetice;
⮚ să ofere Emitentului un avantaj competitiv pe piață prin capacitatea rapidă de dezvoltare de soluții și
produse digitale;
⮚ să scadă costurile operaționale prin integrarea așa-numitului proces de automatizare robotică (RPA
– robotic process automation);
⮚ să ofere Societății independență față de furnizorii de servicii software specializați din industria
energetică, îndeosebi în condițiile în care multe companii din acest domeniu folosesc același software
prin care realizează funcționalități identice, negenerând astfel niciun avantaj competitiv în această
privință.

9.

Extindere internațională

Parte a strategiei de dezvoltare a Emitentului o reprezintă extinderea internațională pe piețe precum
Germania, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Republica Moldova. Acestea pot genera valoare adăugată
pentru Societate prin replicarea modelului său de business cu focus pe digital și energie verde. În prezent REO
deține o subsidiară în Serbia condusă de unul dintre cei mai buni profesioniști în domeniul energiei din
Europa de Sud-Est, ing.Mladen Jeremic, entitatea având rezultate foarte bune pe această piață, fiind unul
dintre principalii furnizori locali independenți, cu o cifră de afaceri estimată pe 2020 la 2,5 milioane de euro,
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cu EBITDA de 4%. Modelul de business al subsidiarei din Serbia este orientat spre IMM-uri și instituții publice,
având parteneriate cu mari companii locale de energie precum NIS, PETROL, HSE sau ALPIQ. Restart Energy
One deține 76% din acțiunile Restart Energy Serbia, iar în restul țărilor urmează să dețină 100% din părțile
sociale.
10. Dezvoltare rețea națională de stații încărcare mașini electrice
O altă direcție de dezvoltare pe termen mediu avută în vedere de Emitent o reprezintă construcția unei rețele
naționale de stații de încărcare a mașinilor electrice alimentată de centrale solare cu baterii individuale
interschimbabile, cu finanțare predominant din fonduri europene. Acest demers va fi o franciză Electric Tour,
reprezentând o continuare a proiectului omonim premiat cu un record mondial Guiness în 2019 pentru cea
mai lungă distanță parcursă de o mașină electrică într-o singură țară. Proiectul a fost destinat promovării unui
viitor verde și conștientizării necesității și eficienței mașinilor electrice și a stațiilor de încărcare electrică, iar
România a fost aleasă ca țară de reprezentare a acestui deziderat deși infrastructura de stații de încărcare se
află la noi încă în fază incipientă. Micromanagementul stațiilor de încărcare se va realiza printr-un parteneriat
cu micro-antreprenori locali sau importanți agenți de furnizare combustibil, generându-se în felul acesta atât
o eficiență economică sporită dar și o scalare rapidă la nivel național. Proiectul este implementabil începând
din 2023, când se vor lansa minim 10 proiecte pilot, în principalele orașe din țară.
În scopul valorificării accesului la paleta variată de pârghii de finanțare pentru dezvoltare pe care o
oferă piața de capital, de plusul de vizibilitate, instrumente de promovare și fidelizare a ecosistemului
de utilizatori ai platformei RED și clienți ai REO dar și în scopul maximizării valorii structurilor și
proceselor de guvernanță corporativă, precum și în vederea derulării procedurii de conversie a
obligațiunilor la valori cât mai corecte pentru investitori, conducerea societății intenționează pentru
orizontul de timp 2021-2022, admiterea la tranzacționare a acțiunilor Restart Energy One S.A., în
conformitate cu prevederile hotărârii AGEA nr. 3 /12.01.2021.

23.2 Previziuni pentru orizontul 2025
Previziunile privind indicatorii de performanță pentru perioada aferentă împrumutului obligatar au la bază
câteva premise prezentate succint în continuare. Planul de afaceri al REO și ipotezele sale au fost furnizate de
către managementul societății. Indicatorii previzionați sunt exprimați în lei și nu sunt corectați cu indicele
estimat al prețurilor în perioada de prognoză.
Strategia de dezvoltare a Restart Energy One S.A. pe termen mediu și lung este integrarea componentei de
downstream cu una de upstream, având ca vectori (1) creșterea organică a portofoliului de clienți însoțită
de (2) integrare pe verticală în amonte a activităților de producție de energie regenerabilă, beneficiind astfel
de sinergiile care se creează pe întreg lanțul de furnizare a energiei, de la producție la consumatorul final.
Având în vedere următoarele premise:
●

în ultimele luni ale anului 2020 numărul de noi locuri de consum depășește, în medie, 500, în condițiile
actuale;

●

REO a încheiat contracte de parteneriat cu mari furnizori de servicii telecom care vor facilita accesul la
un număr important de clienți potențiali

●

lansarea platformei RED de trading de energie regenerabilă va introduce sistemul francizării REO în
zona rețelelor de socializare și va multiplica accelerat numărul de noi clienți

●

misiunea REO este democratizarea și facilitarea accesului oricărui consumator la consum 100% energie
verde, iar clientul țintă este micul consumator – gospodărie, IMM sau microîntreprindere. Cu toate
acestea, conducerea societății are în vedere și dezvoltarea portofoliului de clienți persoane juridice, cu

47

Memorandum - admitere la tranzacționare în SMT al BVB
Obligațiuni corporative convertibile in actiuni – RESTART ENERGY ONE S.A.
rețea solidă de mici puncte de consum și cu bonitate financiară ridicată, cu care să încheie contracte
de furnizare pe termen lung însoțite de dezvoltarea de parcuri solare de tip RoofTop. Acestea vor
asigura constanța și stabilitatea unor fluxuri financiare semnificative pentru afacere.
●

REO intenționează investiții importante în integrarea în amonte de unități de producție de energie
regenerabilă, cu impact direct nemijlocit asupra profitabilității afacerii. Aceasta va facilita acoperirea
obligațiilor de achiziție de certificate verzi din producția proprie, fapt ce va reduce presiunea pe
fluxurile de numerar și va reduce costurile directe cu 12-14 eur pe fiecare MWh furnizat.

●

REO se află în discutii avansate pentru încheierea de contracte de finanțare cu partenerii sai bancari dar
și cu fond privat de investiții, pentru care împrumutul obligatar va reprezenta aportul REO la valoarea
investițională totală a primei etape strategice. Aceasta va fi urmată de runde consecutive de finanțare
pentru implementarea întregii strategii pe perioada 2021-2025,

ipotezele prognozei bugetare pentru următorii 5 ani sunt:
●

Dublarea volumului furnizat in 2021, pentru ambele linii de business (EE si GN) si atingerea unui
volum furnizat de 1,8 Mil MWh EE si 1.2 Mil MWh GN, pana in 2025

●

Incidența rezilierilor este apreciată la 1,8% în 2021, diminuându-se la 1% până în anul 2025, pentru
consumatori casnici și de 0,3% pentru non-casnici.

●

Numărul mediu anual de noi clienți pentru serviciile conexe (servicii de asistență) este prognozat
să crească până la 8.500 în 2025.

●

Investițiile previzionate pentru perioada de prognoză includ:
i. integrarea de unități proprii de producție de energie regenerabilă de tip parc fotovoltaic de
capacitate totală instalată de aprox. 50 MWp în 2021
ii. dezvoltarea / achiziționarea a 100MWp deunități de producere a energiei din surse
regenerabile în fiecare an în perioada 2022-2025. Acestea vor asigura o producție de energie
electrică de la 153,4 mii MWh în 2022, la 517,2 mii MWh în 2025;
iii. integrarea, în 2021, a unor unități de producere a energiei regenerabile cu o capacitate
instalată totală de aproximativ 50MWp, care vor genera, anual, aproximativ 70.000 MWp din
anul 2022;
iv.

●

raportat la creșterea previzionată de energie furnizată pe fondul majorării numărului de noi
locuri de consum, numărul de certificate verzi generate de producția proprie de energie
regenerabilă va ajunge să acopere 36,7% din necesarul de certificate verzi în anul 2025
Viteza medie de recuperare a creanțelor din furnizare de energie va scădea de la 55 zile în anul
2021, la 40 zile în anul 2025

În condițiile în care societatea va implementa integral planul de investiții și dezvoltare, asigurând din surse
externe și surse proprii capitalul investițional necesar, bugetul prognozat, evoluția gradului de îndatorare și
tabloul fluxurilor de numerar pentru perioada de previzionare sunt prezentate în tabelul 13 de mai jos.
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Tabel 13. Proiecția indicatorilor de rezultat, risc și fluxuri de numerar în scenariul de bază

13 a) Previziuni indicatori de performanță 2021-2025
Indicator (mii euro)
2021
2022
2023
Venituri din furnizarea de energie
38.815,1
78.830,7
125.126,2
electrică
Venituri din furnizarea de gaz natural
5.509,6
11.736,3
18.801,2
Total venituri
44.324,7
90.567,0
143.927,4
Cheltuieli operaționale directe
40.346,6
82.615,5
130.671,9
Cheltuieli operaționale indirecte
1.749,5
2.173,2
2.642,4
Cheltuieli totale
42.096,0
84.788,7
133.314,3
EBITDA_nr*
2.228,7
5.778,3
10.613,1
EBITDA_nr%
5,03%
6,38%
7,37%
EBITDA_r**
9.352,2
27.279,2
36.541,0
EBITDA_r%
21,10%
30,12%
25,39%
Cheltuieli cu amortizarea
3.033,3
7.733,3
12.533,3
Cheltuieli financiare nete
450,0
4.750,0
6.721,9
Rezultat net
4.930,0
12.428,8
14.520,3
Dividende
621,4
726,0
ROI
11,9%
9,4%
* (fără integrarea impactului producției de energie regenerabilă asupra costurilor)
**(cu integrarea impactului producției de energie regenerabilă asupra costurilor)

2024
185.928,4

2025
243.456,5

25.211,4
211.139,8
189.972,4
2.987,4
192.959,8
18.180,0
8,61%
48.535,1
22,99%
15.533,3
8.210,3
20.825,0
1.041,2
10,5%

31.949,2
275.405,8
244.985,7
2.987,4
247.973,1
27.432,7
9,96%
63.178,9
22,94%
15.533,3
9.267,0
32.238,2
1.611,9
13,5%

13 b) Previzionarea gradului de îndatorare pe durata împrumutului obligatar
Indicator (mii euro)
Total Datorii
Total Active
Gradul de îndatorare (TD/TA)
Gradul de acoperire a dobânzii din EBITDA_nr
(EBITDA_nr/Val. dobânzi de plată)
Gradul de acoperire a dobânzii din EBITDA_r
(EBITDA_r/Val. dobânzi de plată)

2021
95.129
105.590
90,1%

2022
135.917
158.185
85,9%

2023
166.764
202.827
82,2%

2024
189.593
245.440
77,2%

2025
201.011
287.484
69,9%

4,95

1,22

1,58

2,21

2,96

20,8

5,74

5,44

5,91

6,82

13 c) Proiecția fluxurilor de numerar - metoda indirectă
Indicator (mii euro)
2021
4.930,0
Profit net
3.033,3
(+) Ch. cu deprecierea și amortizarea
450,0
(+) Ch cu dobânzile
(-) Variația activelor curente
(7.720)
(+) Variația datoriilor furnizor
(636,3)
Fluxuri de numerar din activitatea
operațională
57,6
(-) Investiții în active producătoare de energie
(91.000)
regenerabilă
Fluxuri de numerar din activitatea de
(91.000)
investiții
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2022
12.428,8
7.733,3
4.750,0
(9.357)
1.850,2

2023
14.520,3
12.533,3
6.721,9
(10.311)
1.578,7

2024
20.825,0
15.533,3
8.210,3
(11.327)
2.195,4

2025
32.238,2
15.533,3
9.267,0
(12.601)
2.503,2

17.405,7

25.042,9

35.436,9

46.940,5

(50.000)

(47.000)

(45.000)

(45.000)

(50.000)

(47.000)

(45.000)

(45.000)
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(+) Împrumuturi pentru investiții
(-) Rambursări de împrumuturi
(-) Cheltuieli cu dobânzile bancare

86.000,0
-

50.000,0
(10.563)
(4.300,0)

47.000,0
(17.232)
(6.271,9)

45.000,0
(23.866)
(7.760,3)

45.000,0
(30.586)
(8.817,0)

(+) Emisiune de obligațiuni
(-) Rambursarea principalului la maturitate
(-) Cheltuieli cu cuponul
(-) Rambursări de împrumuturi în curs
(-) Dividende acționari
Fluxuri de numerar din activitatea de
finanțare

5.000,0
(450,0)
-

(450,0)
(500,0)
(621,4)

(450,0)
(500,0)
(726,0)

(450,0)
(500,0)
(1.041,2)

(5.000,0)
(450,0)
(500,0)
(1.611,9)

90.550,0

33.566,1

21.820,5

11.382,7

(1.964,8)

Disponibilități la începutul perioadei
Fluxuri nete de numerar
Disponibilități la finalul perioadei

487,7
(392,4)
95,3

95,3
971,7
1.067,0

1.067,0
(136,6)
930,4

930,4
1.819,6
2.750,0

2.750,0
(24,4)
2.725,6

Din rațiuni de protecție a investitorilor în obligațiunile REO26 împotriva riscului de neacoperire a serviciului
datoriei, exercițiul de prognoză a fost reluat și în scenariul cel mai pesimist (worst case scenario), care a fost
construit pe ipotezele că (1) se realizează doar 50% din creșterea anuală de energie furnizată și, deci, de
venituri și că (2) din planurile investiționale, se realizează doar cel în care fondurile atrase prin împrumutul
obligatar au rol de co-finanțare (aport al societății) în investiția inițiala în valoare de 23 mio. Euro, finanțată
printr-un mix hibrid de împrumut bancar și private equity, de dezvoltare de unități de producție de energie
regenerabilă de 45MW.
Proiecția indicatorilor de rezultat, de risc și de flux de numerar în acest scenariu este prezentată mai jos în
tabelul nr. 14 de mai jos.
Tabel 14. Proiecția indicatorilor de performanță, risc și fluxuri de numerar în scenariul cel mai pesimist
14 a) Previziuni indicatori de performanță 2021-2025
Indicator (mii euro)
2021
Venituri din furnizarea de energie
electrică
31.886,6
Venituri din furnizarea de gaz natural
4.219,0
Total venituri
36.105,6
Cheltuieli operaționale directe
32.571,6
Cheltuieli operaționale indirecte
1.749,5
Cheltuieli totale
34.321,1
EBITDA_nr*
1.784,5
EBITDA_nr%
4,94%
EBITDA_r**
7.275,5
EBITDA_r%
20,15%
Cheltuieli cu amortizarea
910,0
Cheltuieli financiare nete
450,0
Rezultat net
4.969,2
Dividende
ROI
59,6%
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2022

2023

2024

2025

53.079,0
7.180,4
60.259,3
54.634,9
2.173,2
56.808,1
3.451,2
5,73%
9.194,9
15,26%
1.820,0
1.565,0
4.880,4

76.796,8
10.608,6
87.405,5
79.119,2
2.642,4
81.761,6
5.643,9
6,46%
11.387,5
13,03%
1.820,0
1.428,1
6.837,3
341,9
16,0%

108.926,6
13.718,8
122.645,4
110.184,1
2.987,4
113.171,5
9.473,9
7,72%
15.217,5
12,41%
1.820,0
1.284,3
10.175,3
508,8
21,9%

129.369,7
17.004,8
146.374,5
130.277,9
2.987,4
133.265,3
13.109,2
8,96%
19.039,7
13,01%
1.820,0
1.133,3
13.512,7
675,6
25,7%

12,0%
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14 b) Previzionarea gradului de îndatorare pe durata împrumutului obligatar
Indicator (mii euro)
Total Datorii
Total Active
Gradul de îndatorare (TD/TA)
Gradul de acoperire a dobânzii din EBITDA_nr
(EBITDA_nr/Val. dobânzi de plată)
Gradul de acoperire a dobânzii din EBITDA_r
(EBITDA_r/Val. dobânzi de plată)

2021
31.117,8
41.618,2
74,8%

2022
28.975,9
44.356,7
65,3%

2023
26.824,0
48.700,2
55,1%

2024
24.292,0
55.834,7
43,5%

2025
16.406,7
60.786,5
27,0%

3,97

2,21

3,95

7,38

11,57

16,17

5,88

7,97

11,9

16,8

14 c) Proiecția fluxurilor de numerar - metoda indirectă
Indicator (mii euro)
Profit net
(+) Ch. cu deprecierea și amortizarea
(+) Ch cu dobânzile
(-) Variația activelor curente
(+) Variația datoriilor furnizor
Fluxuri de numerar din activitatea
operațională
(-) Investiții în active producătoare de energie
regenerabilă
Fluxuri de numerar din activitatea de
investiții

2021
4.969,2,
910,0,
450,0,
(4.720,1)
(947,4)

2022
4.880,4,
1.820,0,
1.565,0,
(5.214,3)
597,0,

2023
6.837,3,
1.820,0,
1.428,1,
(5.030,8)
723,9,

2024
10.175,3,
1.820,0,
1.284,3,
(5.426,4)
987,6,

2025
13.512,7,
1.820,0,
1.133,3,
(4.519,7)
785,3,

661,6,

3.648,0,

5.778,5,

8.840,7,

12.731,6,

(27.300)

-

-

-

-

(27.300)

-

-

-

-

-

-

-

-

(+) Împrumuturi pentru investiții
(-) Rambursări de împrumuturi
(-) Cheltuieli cu dobânzile bancare

22.300,0
-

(2.738,9)
(1.115,0)

(2.875,8)
(978,1)

(3.019,6)
(834,3)

(3.170,6)
(683,3)

(+) Emisiune de obligațiuni
(-) Rambursarea principalului la maturitate
(-) Cheltuieli cu cuponul
(-) Rambursări de împrumuturi în curs
(-) Dividende acționari
Fluxuri de numerar din activitatea de
finanțare

5.000,0
(450,0)
-,

(450,0)
-,

(450,0)
(341,9)

(450,0)
(500,0)
(508,8)

26.850,0,

(4.303,9)

(4.645,7)

(5.312,6)

(5.000,0)
(450,0)
(500,0)
(675,6)
(10.479,5
)

Disponibilități la începutul perioadei
Fluxuri nete de numerar
Disponibilități la finalul perioadei

487,7,
211,6,
699,3,

699,3,
(655,8)
43,5,

43,5,
1.132,7,
1.176,2,

1.176,2,
3.528,1,
4.704,3,

4.704,3,
2.252,1,
6.956,4,

Chiar și în situația ce mai nefavorabilă din perspectiva managementului societății, se poate accepta ipoteza
continuității activității, iar disponibilul de numerar se dovedește a fi suficient pentru acoperirea serviciului
datoriei pentru fiecare din exercițiile perioadei de prognoză aferente împrumutului obligatar.
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24. Declarație referitoare la politica și practica privind prognozele, în
concordanță cu principiile de guvernanță corporativă pentru
societățile admise în cadrul SMT al BVB
Echipa de management urmărește periodic indicatorii financiari ai Societății, rapoartele curente emise de
ANRE și informațiile relevante din piața pe care activează, pentru a pregăti bugetul și planul de dezvoltare.
Emitentul va respecta cerințele de comunicare a bugetelor votate în cadrul Adunărilor Generale Ordinare
Anuale a Acționarilor și va include proiecțiile bugetare ale exercițiilor în curs în rapoartele anuale și
semestriale, iar politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet Societății.

25. Declarație referitoare la politica și practica privind dividendele, în
concordanță cu principiile de guvernanță corporativă pentru
societățile admise în cadrul SMT
În stabilirea politicii de dividend, emitentul a ținut și va ține cont de nevoile de finanțare ale companiei,
optând, până în prezent, pentru finanțarea dezvoltării activității în detrimentul plății dividendelor. Planul de
dezvoltare al Emitentului presupune o expansiune accelerată prin creșterea cotei de piață pe sectorul pe care
activează și furnizarea în proporție de 100% energie verde, precum și extinderea modelului de business în
alte țări europene. In acest proces, echipa de conducere se concentreaza pe cresterea veniturilor, fara a
neglija profitabilitatea, care are cea mai mare marjă comercială per unitate de volum marfă vândut pe
segmentele de piață pe care activează. Hotărârea repartizării rezultatului exercițiilor financiare va aparține
Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor iar politica privind dividendele va fi publicată pe pagina de
internet a Societății.

26. Factori de risc
Investițiile în obligațiuni implică anumite riscuri și sunt adecvate pentru investitorii care sunt capabili să
evalueze riscurile și avantajele unei astfel de investiții și care dispun de resurse financiare suficiente pentru a
suporta eventualele pierderi care ar putea rezulta din acestea. Atragem atenția asupra faptului că fiecare
dintre riscurile cheie evidențiate mai jos ar putea avea un efect advers semnificativ asupra activităților,
operațiunilor, situației financiare și de tranzacționare și asupra perspectivelor Emitentului, care, la rândul lor,
ar putea avea un efect advers semnificativ asupra beneficiului obținut de investitori de pe urma
Obligațiunilor.

26.1. Riscuri asociate instrumentelor financiare
Obligatiunile sunt subordonate majorității pasivelor Emitentului
Obligațiunile vor constitui obligatii negarantate si subordonate ale Emitentului.
Prin urmare, Obligațiunile nefiind garantate și neîntrunind criteriile de nesubordonare, conform prevederilor
legale, Investitorii înțeleg că există riscul nerecuperării, totale sau parțiale, a sumelor investite în cadrul unor
eventuale proceduri de insolvență ce implică Emitentul. Dacă, în caz de insolvenţă sau lichidare a
Emitentului, activele Emitentului nu sunt suficiente pentru a permite Emitentului să ramburseze integral
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creanţele acestuia fata de creditorii nesubordonati, deţinătorii de Obligaţiuni işi vor pierde întreaga investiţie
in Obligaţiuni. Dacă există suficiente active care să permită Emitentului să plătească in intregime creanţele
creditorilor garantati, dar insuficiente pentru a-i permite să plătească creanţele pentru obligaţiile ce ii revin
în legătură cu Obligaţiunile şi toate celelalte creanţe cu acelaşi rang cu Obligaţiunile, deţinătorii de
Obligaţiuni vor pierde o parte (care poate fi cvasitotalitatea) din investiţia lor în Obligaţiuni. Remediile în baza
Obligaţiunilor sunt mai limitate decât cele de care dispun in mod obișnuit creditorii nesubordonați ai
Emitentului.
Nu există nicio restricţie privind valoarea sau tipul de titluri de valoare sau datorii suplimentare pe care
Emitentul le poate emite, suporta sau garanta, după caz, care au rang superior, sau pari passu cu,
Obligaţiunile, Emisiunea sau garantarea oricăror astfel de titluri sau datorii ulterioare poate reduce suma
recuperabilă de către Obligatari in caz de insolvență sau lichidare a Emitentului şi poate limita capacitatea
Emitentului de a-şi îndeplini obligațiile in baza Obligațiunilor. În plus, Obligațiunile nu conțin nicio restricție
privind emisiunea de către Emitent a unor titluri de valoare care pot avea drepturi preferențiale fată de
Obligațiuni sau a unor titluri de valoare cu prevederi similare sau diferite față de cele descrise in prezentul
Memorandum.
Nu există nicio prevedere în baza căreia Deținătorii de Obligațiuni pot modifica ordinea de prioritate la plată
a creanțelor în temeiul Obligațiunilor, față de creditorii nesubordonați.
Obligatiunile ar putea sa nu fie o investiție potrivită pentru toți investitorii
Fiecare potenţial investitor în Obligaţiuni trebuie să determine gradul de adecvare al investiţiei în lumina
propriilor imprejurări. În special, fiecare potenţial investitor ar trebui:
•
•

•

•
•

să aibă cunoştinţe şi experienţă suficiente pentru a face o evaluare semnificativă a avantajelor şi
riscurilor investiţiei în Obligaţiuni;
să aibă acces şi să deţină instrumente analitice adecvate pentru a evalua, în contextul propriei
sale situaţii financiare specifice, o investiţie în Obligaţiuni şi impactul pe care o astfel de investiție
il va avea asupra portofoliului său global de investiţii;
să dispună de suficiente resurse financiare şi de lichiditate pentru a suporta toate riscurile unei
investiții in Obligațiuni, inclusiv in cazul in care moneda pentru plata principalului sau a dobânzii
este diferită de cea utilizată de potențialul investitor;
să înţeleagă temeinic termenii Obligațiunilor şi să cunoască comportamentul oricăror indici şi
pieţele financiare relevante; şi
să poată evalua (fie singur, fie cu ajutorul unui consilier financiar) scenarii posibile privind factorii
economici, rata dobânzii şi alţi factori care ar putea afecta investiţiile şi capacitatea acestora de
a suporta riscurile aplicabile.

Potenţialii investitorii nu ar trebui să investească in Obligaţiuni decât dacă au expertiza (fie singuri, fie cu
ajutorul unui consilier financiar) pentru a evalua modul în care vor funcţiona Obligaţiunile in condiţii în
schimbare, efectele asupra valorii acestor Obligaţiuni şi impactul pe care aceste investiţii il vor avea asupra
portofoliului de investiţii al potenţialului investitor. Activităţile de investiţii ale investitorilor fac obiectul
legilor şi regulamentelor aplicabile investiţiilor şi / sau analizei sau reglementării de către anumite autorităţi
iar fiecare potenţial investitor ar trebui să consulte consilierii juridici sau autorităţile de reglementare
corespunzătoare.
Imposibilitatea listării Obligațiunilor la BVB
Admiterea la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB este supusă
anumitor cerințe. Emitentul se obligă să ia toate măsurile care se impun pentru a se asigura că Obligațiunile
convertibile in actiuni sunt admise la tranzacționare la sistemul multilateral de tranzactionare administrat de
BVB cât mai curând posibil după emiterea Obligațiunilor. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că
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solicitarea admiterii la tranzacționare va fi aprobată sau că se va dezvolta o piață activă pentru
tranzacționarea Obligațiunilor.
Obligațiunile pot să nu fie tranzacționate în mod activ
Ulterior admiterii la tranzacționare pe o piață administrată de Bursa de Valori București, este posibil ca piața
pe care se tranzacționează Obligațiunile să nu fie foarte lichidă. Prin urmare, este posibil ca investitorii să nu
reușească să își vândă Obligațiunile cu ușurință sau la prețuri care să le asigure un randament comparabil cu
cel obținut în cazul unor investiții similare care au dezvoltat o piață secundară.
Piața românească a obligațiunilor este relativ redusă în comparație cu alte piețe din țările europene, numărul
emisiunilor de obligațiuni corporative ale societăților românești fiind limitat. Nu există nicio garanție că
Obligațiunile, chiar și în cazul în care se așteaptă să fie listate pe una din piețele administrate de BVB, vor fi
tranzacționate în mod activ, și în caz contrar, o astfel de situație ar fi de natură să determine o creștere a
volatilității prețului și/sau să aibă un impact nefavorabil asupra prețului de piață al Obligațiunilor. Pe o piață
nelichida, exista posibilitatea ca un investitor sa nu poată vinde Obligațiunile in niciun moment la preturile
corecte de piață.
Faptul că Obligațiunile emise ar putea fi admise la tranzacționare nu garantează tranzacționarea în mod activ
a acestora.
Tranzacționarea Obligațiunilor Restart Energy One pe sistemul multilateral de tranzactionare
administrat de BVB poate fi suspendată sau Obligațiunile pot sa fie retrase de la tranzacționare
Investitorii trebuie sa fie conștienți de faptul că ASF este autorizată să suspende de la tranzacționare sau să
solicite operatorului de piață/operatorului de sistem să suspende de la tranzacționare valorile mobiliare, în
cazul în care situația emitentului în cauză este de așa manieră încât continuarea tranzacționării ar afecta
interesele investitorilor. BVB trebuie să suspende tranzacționarea valorilor mobiliare care nu îndeplinesc
cerințele pieței, cu excepția cazului în care o astfel de acțiune ar putea afecta interesele investitorilor sau
buna funcționare a pieței. În cazul în care BVB nu ia o astfel de măsură, ASF poate solicita suspendarea de la
tranzacționare a valorilor mobiliare, dacă acest lucru servește la buna funcționare a pieței și nu afectează
interesele investitorilor. De asemenea, operatorul unei piețe reglementate/sistem multilateral de
tranzacționare are dreptul de a suspenda de la tranzacționare obligațiunile și în alte cazuri, în conformitate
cu reglementările sale. Orice eventuală suspendare ar putea afecta tranzacționarea Obligațiunilor emise de
Emitent.
In plus, daca Emitentul nu reuseste sa indeplineasca anumite cerinte sau obligatii conform legilor si
reglementarilor in vigoare aplicabile companiilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare la
BVB, sau in conditiile in care se constata incalcari grave ale reglementarilor incidente si/sau nu mai poate fi
mentinuta sau restabilita o piata ordonata a respectivului instrument financiar, Obligatiunile pot fi retrase de
la tranzactionare. Nu poate exista nicio asigurare ca o astfel de situatie nu va interveni in legatura cu
Obligatiunile.
In cele din urma, chiar daca este suspendata tranzactionarea Obligatiunilor sau daca Obligatiunile sunt
retrase de la tranzactionare, Detinatorii de Obligatiuni trebuie sa ia nota ca astfel de masuri ar putea sa nu fie
nici suficiente, nici adecvate si nici sa intervina la timp pentru a preveni scaderi ale pretului sau pentru a
proteja interesele Detinatorilor de Obligatiuni.
Toate aceste riscuri, daca s-ar materializa, ar avea un efect negativ semnificativ asupra Detinatorilor de
Obligatiuni.
Valoarea de piață a Obligațiunilor ar putea suferi modificari nefavorabile
Valoarea Obligațiunilor depinde de o serie de factori interdependenți care includ evenimente economice,
financiare și politice care au loc în România sau în altă parte a lumii, inclusiv factori care afectează piețele de
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capital în general și bursele de valori pe care se tranzacționează Obligațiunile. Prețul la care un Deținător de
Obligațiuni va putea să vândă Obligațiunile înainte de scadență poate conține o reducere din prețul de
cumpărare plătit de respectivul cumpărător care ar putea fi substanțială.
Deținătorii de Obligațiuni ar trebui să fie conștienți de riscul asociat cu o investiție directă în Obligațiuni, care,
în principal din cauza volatilității și evoluției impredictibile a prețului de piață al Obligațiunilor, atât pe termen
scurt, cât și pe termen lung, prezintă un risc mai mare comparativ cu investițiile în titluri de stat sau
participații în fonduri de investiții.
In timp ce rata nominala de dobanda a Obligatiunilor este fixa pe durata Obligatiunilor respective, rata de
dobanda curenta pe piata de capital pentru emitenti cu aceeasi scadenta ("rata de dobanda de piata") se
modifica in mod obisnuit zilnic. Pe masura ce se schimba rata de dobanda de piata, se schimba si pretul
Obligatiunilor, in directia opusa.
De asemenea, valoarea de piaţă a Obligaţiunilor ar putea scădea dacă solvabilitatea Emitentului se va
înrăutăţi. Astfel, valoarea de piaţă a Obligatiunilor va suferi dacă piaţa percepe Emitentul ca fiind mai putin
probabil să efectueze pe deplin toate obligaţiile derivând din Obligaţiuni la scadenţă. Acest lucru ar putea
apărea, de exemplu, din cauza materializării oricăror riscuri enumerate in această secţiune. Chiar dacă
abilitatea Emitentului de a îndeplini in întregime toate obligațiile care decurg din Obligaţiuni atunci când
devin scadente nu se diminuează, participanţii la piaţă ar putea totuşi să aibă o percepţie diferită. În plus,
estimarea de către participanţii la piaţă a bonităţii debitorilor corporativi in general sau a debitorilor care
operează în aceeaşi activitate ca şi Emitentul ar putea modifica negativ, determinând scăderea valorii de
piaţă a Obligaţiunilor. Dacă se intâmplă vreunul dintre aceste evenimente, terţe părţi ar dori să achiziționeze
Obligatiunile doar la un preţ mai mic decât inainte de materializarea acestor riscuri. In aceste condiţii,
valoarea de piaţă a Obligaţiunilor ar putea scădea.
In cazul unei rascumparari anticipate a oricareia dintre Obligațiuni, exista riscul ca Detinatorii de
Obligatiuni sa nu poata reinvesti veniturile din Obligațiuni astfel încât sa obțină aceeasi rata a
rentabilitatii
Deținătorii de Obligațiuni sunt supuși riscului ca dobânda obținută dintr-o investiție in Obligațiuni, in cazul
unei răscumpărări anticipate a oricăror Obligațiuni, să nu poată fi reinvestită astfel Încât să obțină aceeași
rată a rentabilității ca cea a Obligațiunilor răscumpărate.
Având în vedere condițiile prezentului Document, există riscul ca un Deținător de Obligațiuni să nu își
poată exercita opțiunea de conversie a Obligațiunilor în Acțiunile Emitentului.
Riscul de credit
În cazul unei situații nefavorabile, Emitentul poate ajunge în incapacitatea de a efectua plățile sub formă de
cupoane și/sau principal și astfel, Emitentul poate ajunge în imposibilitatea rambursării sumelor aferente
emisiunii de Obligațiuni prezente/viitoare.
Riscul de rată a dobânzii
Având în vedere că Obligațiunile vor beneficia de o dobândă fixă pe întreaga perioadă a derulării
împrumutului obligatar, rata de dobândă (rata de cupon) nefiind supusă actualizării la indici de referință,
cumpărătorii se pot expune la riscul de fluctuație (evoluție negativă) a ratei dobânzii, pe întreaga perioadă de
la data achiziției Obligațiunilor și până la data de valorificare a acesteia.
Obligațiunile pot să nu reprezinte o investiție potrivită pentru toți investitorii orientați către activele
„verzi”.
Potențialii investitori care intenționează să investească în Obligațiuni trebuie să aprecieze în mod
independent relevanța informațiilor din acest Document în scopul oricărei investiții în Obligațiuni. De
asemenea, potențialii investitori pot să efectueze orice analiză considerată ca fiind necesară înaintea luării
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deciziei privind investiția. În mod special, Emitentul sau orice altă persoană nu oferă nicio garanție că
utilizarea veniturilor din Obligațiuni va îndeplini sau va continua să îndeplinească în mod continuu toate sau
o parte din așteptările investitorilor în ceea ce privește investițiile în „obligațiuni verzi”, proiecte „verzi”,
„sustenabile” sau proiecte etichetate într-un mod similar. De asemenea, Emitentul sau oricare altă persoană
nu oferă nicio garanție că pe parcursul implementării proiectelor finanțate din veniturile din Obligațiuni nu
va interveni niciun factor advers asupra mediului, sau cu un impact social negativ sau de altă natură.
Trebuie avut în vedere faptul că în prezent nu există o definiție clară (reglementată printr-un act normativ sau
de altă natură) sau un consens cu privire la ceea ce constituie un proiect „verde”, „sustenabil” sau un proiect
etichetat într-un mod similar, sau un consens cu privire la condițiile prealabile necesare pentru ca un anumit
proiect să fie catalogat ca fiind „verde”, „sustenabil” sau etichetat într-un mod similar. În consecință, există
riscul ca orice proiecte, active sau utilizări definite în Documentsă nu îndeplinească așteptările actuale sau
viitoare ale investitorilor în ceea ce privește un astfel de proiect „verde”, „sustenabil” sau alt obiectiv de
performanță etichetat într-un mod similar.
Deși un anumit cadru pentru determinarea definițiilor „verde”, „sustenabil” sau „legat de sustenabilitate” a
fost stabilit în UE odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al UE din 22 iunie 2020 a Regulamentul (UE) 2020/852
al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze
investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 („Regulamentul European Privind
Taxonomia”), taxonomia finanțării sustenabile a UE continua sa faca obiectul unor evolutii realizate de către
Comisia Europeană prin intermediul actelor delegate referitoare la criteriile tehnice de examinare a
obiectivelor de mediu stabilite în Regulamentul European Privind Taxonomia. Prin urmare, până când nu au
fost elaborate criteriile tehnice de examinare a obiectivelor de mediu, nu poate fi garantat faptul ca proiectele
eligibile vor îndeplini asemenea criterii. În consecință, alinierea Obligațiunilor la Regulamentul European
Privind Taxonomia, odată ce vor fi stabilite criteriile tehnice de examinare, nu este sigură. De asemenea, deși
există anumite consultări publice și rapoarte la nivelul UE privind implementarea unui standard UE privind
obligațiunile „verzi” („EU GBS”), în prezent nu este clar cum și în ce formă acest standard va fi implementat.
Astfel, Emitentul nu poate garanta că utilizarea veniturilor din Obligațiuni va satisface, în totalitate sau în
parte, orice cerințe legislative sau de reglementare viitoare.
În scopul emisiunii Obligațiunilor Emitentul nu a contractat serviciile unui terț pentru furnizarea unei
certificări sau evaluări a Obligațiunilor în legătură cu caracterul „verde” al acestora, având în vedere că în
prezent furnizorii acestor evaluări sau certificări nu sunt supuși unui cadru de reglementare și nici
supravegherii unei autorități în domeniu. Informația conținută în Document are la bază evaluările propriii ale
Emitentului. De asemenea, Emitentul sau orice altă persoană nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul
adecvat și fiabil al oricăror evaluări sau certificări emise de oricare terț privind Obligațiunile și care nu a fost
desemnat de către Emitent.
Emitentul și nici oricare altă persoană nu garantează conformitatea Obligațiunilor cu „Principiile privind
Obligațiunile Verzi” adoptate de către ICMA care au un caracter de recomandare, sau conformitatea
Obligațiunilor cu oricare alte principii sau standarde voluntare asemănătoare. De asemenea, acest Document
nu reprezintă o confirmare sau afirmare publică că Obligațiunile respectă asemenea principii și standarde.
În cazul în care Obligațiunile sunt listate sau admise spre tranzacționare pe orice segment dedicat al unei
burse de valori sau piețe a valorilor mobiliare catalogat ca fiind „verde”, „ecologic”, „sustenabil” sau etichetat
într-un mod similar (indiferent dacă este reglementat sau nu), sau sunt incluse într-un indice bursier dedicat
și catalogat ca fiind „verde” „ecologic” „sustenabil” sau etichetat într-un mod similar, Emitentul și nici oricare
altă persoană nu garantează că asemenea listare, admitere, sau includere satisface așteptările și cerințele
prezente sau viitoare ale Investitorului, în legătură cu criteriile sau orientările de investiție pe care acesta sau
investițiile sale trebuie să le respecte în conformitate cu reglementările prezente sau viitoare aplicabile,
propriul statut al investitorului sau alte reguli de guvernare sau conform mandatelor oferite pentru investiții.
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De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că criteriile pentru listarea la bursă, admiterea la tranzacționare
sau includerea într-un indice bursier pot varia în dependență bursă, piață sau indice. Emitentul și nici oricare
altă persoană nu oferă nici o garanție că o asemenea listare, admitere sau includere va fi obținută în legătură
cu Obligațiunile, sau dacă aceasta va fi obținută, nici o garanție nu este oferită că listarea, admiterea sau
includerea va fi menținută pe toată durata de viață a obligațiunilor).
Deși intenția Emitentului este de a utiliza veniturile obținute din Obligațiuni pentru proiectele eligibile,
Emitentul și nici oricare altă persoană nu oferă nicio garanție că proiectele relevante sau utilizările care fac
obiectul sau sunt în legătură cu proiectele eligibile, vor putea fi implementate într-un asemenea mod (sau în
mod substanțial într-un asemenea mod), și/sau conform oricărui calendar, și că, în consecință, astfel de
venituri vor fi plătite total sau parțial pentru astfel de proiecte eligibile. De asemenea, nu există nicio garanție
a Emitentului sau oricărei alte persoane că asemenea proiecte eligibile vor fi implementate într-o anumită
perioadă sau dacă vor fi implementate în general, sau că acestea vor avea rezultatele așteptate sau anticipate
de către Emitent, sau că pe parcursul derulării proiectelor nu vor interveni anumiți factori de mediu, sociali
și/sau de altă natură care ar putea avea un efect advers asupra proiectului eligibil sau scopului prefigurat al
acestuia. Nu vor constitui situații de neîndeplinire a obligațiilor evenimentele menționate mai sus,
imposibilitatea Emitentului de a respecta prevederile acestui Document în legătură cu modul de folosire a
veniturilor obținute din Obligațiuni sau în legătură cu intențiile Emitentului privind raportarea sau situațiile
în care Obligațiunile nu vor mai fi listate sau admise spre tranzacționare astfel cum este indicat mai sus.
Aceste situații însă pot avea un efect advers asupra valorii Obligațiunilor și/sau consecințe negative asupra
unor investitori care au primit mandate de investiții în obligațiuni ale căror venituri urmează a fi folosite
pentru un scop precis (consecinte ce pot include nevoia de a vinde Obligatiunile ca urmare a neindeplinirii de
catre Obligatiuni a criteriilor de investitie sau a mandatului).
Un Detinator de Obligatiuni poate fi privat de dreptul sau individual de a proteja si exercita drepturile
sale impotriva Emitentului
In cazul numirii unui Reprezentant al Deținătorilor de Obligațiuni. este posibil ca un Deținător de Obligațiuni
sa fie privat de dreptul sau individual de a proteja si exercita drepturile sale împotriva Emitentului, conform
termenilor si conditiilor Obligatiunilor, un astfel de drept revenind Reprezentantului Detinatorilor de
Obligatiuni care este ulterior responsabil exclusiv de a revendica si exercita drepturile tuturor Detinatorilor.
Obligatarii se supun legislatiei fiscale romanesti privind tranzactionarea Obligatiunilor si distributiile
făcute de Emitent in legătură cu acestea
Potenţialii Investitori in Obligaţiuni pot fi obligaţi să plătească impozite sau taxe in conformitate cu legile din
România. Potenţialii Investitori ar trebui să se consulte cu consultantii lor cu privire la consecinţele fiscale ale
achizitiei, deţinerii, trauzacţionării şi răscumpărării Obligațiunilor.

26.2. Riscuri asociate Emitentului
Orice investiție în valori mobiliare implică anumite riscuri. În cazul în care oricare din riscurile prezentate mai
jos s-ar materializa, acest fapt ar putea afecta activitatea, situația financiară, rezultatele operaționale sau
perspectivele Emitentului.
Restart Energy One prezintă, în cele ce urmează, o descriere a riscurilor și incertitudinilor pe care le consideră
semnificative, fără însă ca enumerarea să fie exhaustivă.
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Riscul de credit și contrapartidă
Riscul de credit reprezintă riscul de pierdere financiară în cazul în care un client sau o contraparte nu își
îndeplinește obligațiile contractuale.
Principalele riscuri în activitatea de furnizare a energiei, cu impact direct asupra veniturilor Emitentului și
capitalului acesteia, provin din următoarele elemente:
- calitatea contrapartidei (inclusiv bonitatea acesteia) și politica de selectare a clientelei
- nerespectarea/încălcarea de către contrapartidă a clauzelor/obligațiilor contractuale care ii revin
acesteia
- modificări/incertitudini ale cadrului legislativ cu implicații directe asupra veniturilor/sursei de
rambursare a clientului
- scăderea cererii pe piața de profil/segmentul de activitate a clientului;
- gradul de concentrare a expunerii pe anumite categorii/tipologii de clienți
- insolvențe/falimente cauzate de management deficitar al clienților non-casnici semnificativi pentru
Emitent.
Orice evoluție negativa cu privire la elementele menționate mai sus ar putea avea un efect negativ
semnificativ asupra activității, situației financiare sau rezultatelor operaționale ale Emitentului.
Riscul de lichiditate
Emitentul este expus riscului de a nu fi în măsură să își onoreze obligațiile curente prin valorificarea activelor
disponibile. Acest risc poate să se concretizeze inclusiv în relația cu furnizorii. Din punctul de vedere al
indicatorilor de lichiditate, activele circulante ale Emitentului asigurau finanțarea datoriilor curente în
proporție de 153% la 30.09.2020, iar valoarea estimată a indicatorului de lichiditate pentru 31.12.2020 este
de 1,31.
Riscuri operaționale
Riscul operațional reprezintă riscul de pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme
tehnologice, infrastructură și resurse umane inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod
corespunzător, fie de evenimente și acțiuni externe, altele decât riscul de credit, de piață și de lichiditate.
Acestea includ erori umane, cauze accidentale sau acțiuni intenționate, omisiuni, căderi de sistem, dezastre
naturale, activitate frauduloasă, modificări legale și de reglementare etc. Riscurile operaționale se pot
manifesta în legătură cu oricare dintre operațiunile Emitentului și pot determina efecte negative în ceea ce
privește cererea de energie și interesele consumatorilor pe această piață.
Riscul operațional include și riscul legal ce derivă din aplicarea unor sancțiuni Emitentului precum amenzi și
penalități, în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a dispozițiilor legale sau contractuale, cât și din
faptul că drepturile și obligațiile contractuale al Emitentului și/sau ale contrapartidei sale nu sunt stabilite în
mod corespunzător.
De asemenea, riscul operațional include și riscul aferent tehnologiei informației (IT) care se referă la riscul
actual sau viitor de afectare negativă a rezultatelor și capitalului, determinat de inadecvarea strategiei și
politicii IT și a procesării informației, cu referire la capacitatea de gestionare, integritatea, controlabilitatea și
continuitatea acesteia, sau de utilizarea necorespunzătoare a tehnologiei informației inclusiv sub aspectul
unor incidente de securitate la nivelul sistemelor și rețelelor informatice ale Emitentului. Echipa proprie de
specialiști IT are ca scop și diminuarea riscului precum și a impactului acestuia, odată materializat.
Riscul operațional se poate manifesta și prin avarii sau defecțiuni la instalațiile de producere a energiei
regenerabile.
În același timp, piața energiei se caracterizează prin dezvoltări tehnologice rapide, cu efecte considerabile
asupra funcționării și performanței echipamentelor energetice. Prin urmare, succesul viitor al Emitentului și
profitabilitatea operațiunilor sale vor depinde, în bună măsură, de capacitatea Emitentului de a putea
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îmbunătăți serviciile și echipamentele existente, de a răspunde cerințelor tot mai sofisticate ale
consumatorilor și de a anticipa schimbările din sfera tehnologiei și a standardelor industriei energetice, și să
răspundă, în mod rapid și oportun, provocărilor și exigențelor impuse de salturile tehnologice. Dacă
Emitentul nu va putea achiziționa noi și moderne echipamente tehnologice, într-un mod oportun și cu costuri
adecvate, aceasta ar putea avea un efect negativ asupra activității Emitentului.
Totodată, riscul operațional poate consta în incapacitatea Emitentului de a realiza operațiunile de construcții
energetice, în condițiile în care asemenea construcții presupun numeroase riscuri și incertitudini, dar și
cercetări și planificări complexe, precum și costuri considerabile. Emitentul ar putea întâmpina costuri de
capital semnificative privind drepturi de proprietate, superficie, concesiune sau altele asemenea asupra unor
terenuri, precum și drepturi de interconectare, precum și obținerea, în acest scop, de autorizații, acorduri,
aprobări și avize, încă înainte ca Emitentul să poate determina dacă proiectul este fezabil din punct de vedere
economic și tehnologic.
Pierderea oricăruia dintre membrii organelor de conducere sau angajații importanți ai Emitentului,
precum și incapacitatea acestuia de a coopta și păstra persoane calificate, pot avea un impact negativ
asupra capacității acestuia de a-și desfășura activitatea și implementa strategiile
Emitentul depinde de membrii organelor sale de conducere, iar pierderea acestora ar putea avea un impact
negativ asupra afacerii. Emitentul depinde, de asemenea, de capacitatea de a păstra în echipă și de a motiva
angajații importanți, precum și de capacitatea acestuia de a coopta în echipă noi angajați calificați. [Deoarece
industria energiei regenerabile este relativ nouă în România, se atestă o lipsă de personal calificat cu
experiență în domeniu. Astfel, dacă Emitentul pierde un membru al organelor de conducere sau un angajat
important, există riscul imposibilității substituirii acestuia. Integrarea unor noi membri în componența
organelor conducere și instruirea noilor angajați fără experiență anterioară în industria energiei regenerabile,
ar putea fi un proces de natură să afecteze activitatea Emitentului, care să necesite o cantitate
disproporționată de resurse și s-ar putea dovedi, în cele din urmă, eșuat. Incapacitatea de a atrage și păstra
suficient personal tehnic și managerial ar putea limita capacitatea Emitentului de a gestiona în mod eficient
proiectele și de a finaliza la timp și în limita bugetului proiectele Emitentului în curs de dezvoltare, aspecte
care pot afecta negativ implementarea strategiei și afacerii Emitentului. Succesul Emitentului și capacitatea
de a realiza inițiativele de creștere depind în mare parte de capacitatea acestuia de a păstra membrii
organelor de conducere și de a coopta și păstra personalul auxiliar calificat, cu o experiență în industrie
acumulată în cadrul unei companii de dimensiunea și complexitatea Emitentului. Incapacitatea de a atrage
și păstra personal calificat sau dificultatea de a găsi cu promptitudine înlocuitori calificați ar putea avea un
efect negativ semnificativ asupra afacerii Emitentului.
Activitatea Emitentului se bazează pe infrastructura IT și pe monitorizarea operațiunilor
Activitatea Emitentului se bazează în mare măsură pe infrastructura IT și pe monitorizarea operațiunilor
acestuia. Dacă infrastructura IT a Emitentului ar eșua, o astfel de defecțiune ar putea duce la incapacitatea
de a monitoriza activitățile Emitentului, inclusiv datele operaționale, cu un impact negativ asupra
operațiunilor Emitentului, precum și asupra conformității acestuia cu cerințele de reglementare. Aceste
aspecte ar putea cauza nerespectarea cerințelor prevăzute în autorizații, impunerea amenzilor sau altor
sancțiuni, creșterea costurilor și pierderi potențiale. Orice incapacitate de a monitoriza operațiunile
Emitentului sau creșterea costurilor sau pierderilor ar putea avea un efect negativ asupra situației financiare
și a rezultatelor activității Emitentului. În plus, o pierdere îndelungată a informațiilor stocate în sistemele IT
ale Emitentului ar putea compromite capacitatea Emitentului de a respecta cerințele legale de raportare.
Un atac cibernetic ar putea afecta negativ afacerile, situația financiară și rezultatele activității
Emitentului
Riscurile privind securitatea informațională au crescut, în general, în ultimii ani, din cauza proliferării noilor
tehnologii, a diversificării și a caracterului sofisticat al atacurilor cibernetice. Datorită naturii critice a
infrastructurii Emitentului și a accesibilității sporite posibile prin conexiunea la Internet, Emitentul este supus
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riscului atacurilor cibernetice. Consecințele negative ale unui atac cibernetic pot fi diverse, precum
perturbarea unor operațiuni comerciale, distrugerea unor bunuri, pierderea unor informații despre clienți,
pierderea veniturilor, sporirea costurilor de remediere și alte daune financiare, implicarea în litigii și afectarea
reputației Emitentului.
Experiența operațională relativ limitată a Emitentului poate să nu constituie un indiciu adecvat pentru
evaluarea perspectivelor, rezultatelor operațiunilor și fluxurilor de lichidități viitoare ale acestuia
Experiența operațională relativ limitată a Emitentului în acest domeniu poate să nu fie un indiciu adecvat
pentru evaluarea perspectivelor de afaceri și a performanței financiare a acestuia și îngreunează anticiparea
rezultatelor viitoare ale activității Emitentului. Compararea rezultatelor obținute de Emitent în diferite
perioade sau rezultatele obținute într-o anumită perioadă nu trebuie privite ca un indiciu sau un reper al
performanței viitoare a Emitentului. În special, rezultatele activității, situația financiară, fluxul de lichidități și
succesul viitor depind, într-o măsură semnificativă, de capacitatea Emitentului de a finaliza la timp și conform
graficului proiectele de dezvoltare curente și, într-o măsură mai mică, de capacitatea acestuia de a identifica
și achiziționa terenuri adecvate pentru proiectele de energie regenerabilă, de a obține autorizațiile necesare,
de a obține finanțarea din diverse surse, de a construi proiecte într-un mod rentabil și în timp util, de a
gestiona și extinde proiectele existente. În situația în care Emitentul s-ar afla în imposibilitatea de a realiza
toate aceste aspecte, există riscul ca acesta să nu-și poată extinde afacerea într-un mod profitabil sau chiar
deloc, să nu-și poată menține poziția competitivă sau să nu-și poată îndeplini obligațiile contractuale sau
întreține creșterea și profitabilitatea.
Emitentul ar putea deveni implicat în litigii costisitoare și consumatoare de timp și în alte proceduri
care necesită o atenție semnificativă din partea organelor de conducere ale acestuia
Emitentul ar putea, în cursul normal al activității sale, să fie implicat în proceduri judiciare, administrative sau
arbitrale
Pe parcursul desfășurării activității, diferite pretenții pot fi formulate de către Emitent sau împotriva acestuia
în fața unor instanțe judecătorești sau arbitrale, din România sau din străinătate, cu privire la, de exemplu, în
materie contractuală, de mediu, în domeniul proprietății intelectuale, în materie fiscală, în legătură cu
răspunderea pentru daune inclusiv rezultate din accidente. deteriorarea sau distrugerea bunurilor,
încălcarea garanțiilor, finalizarea cu întârziere a lucrărilor, întârzierea plăților sau conformitatea cu
prevederile legale. Aceste aspecte pot determina implicarea Emitentului în litigii, proceduri arbitrale și alte
proceduri judiciare, care pot fi costisitoare, îndelungate și de natură să afecteze cursul normal al afacerilor și
să necesite atenție sporită din partea organelor de conducere ale Emitentului. În cazul în care Emitentul va fi
găsit răspunzător pentru oricare dintre pretențiile îndreptate împotriva acestuia, acesta ar putea suporta o
reducere a câștigurilor sale în măsura în care nu a fost constituit un fond de rezervă pentru acoperirea unor
astfel de costuri. Cheltuielile și devalorizările cauzate de astfel de proceduri judiciare ar putea avea un impact
negativ semnificativ asupra situației financiare a Emitentului, a rezultatelor operațiunilor și a fluxurilor de
lichidități. Mai mult, procedurile judiciare, în special cele care rezultă în hotărâri împotriva Emitentului, pot
afecta reputația și competitivitatea acestuia pe piață. Emitentul nu poate anticipa nașterea unor asemenea
litigii, precum și modul lor de soluționare, și cheltuielile de judecată asociate.
La data Documentului, REO deține calitatea de reclamant sau creditor în aproximativ 200 dosare în curs de
judecată, pe fond, deschise pe rolul instanțelor din România, obiectul fiind cerere de valoare redusă sau
ordonanța de plată. Valoarea ordonanțelor de plată, în număr de 28 și cu valori unitare de peste 10.000,
însumează 793.476 lei, în timp ce cererile de valoare redusă, în număr de 403 și cu valori medii în intervalul
200 – 1000 lei, reprezintă 764.374 lei. În opinia conducerii REO, niciunul din aceste litigii nu este în măsură să
afecteze semnificativ poziția sau performanța financiară a Emitentului.
Precizăm că din totalul litigiilor, în anul 2020, Emitentul a înregistrat o ordonanță de plată respinsă și 10 cereri
de valoare respinse.
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Riscul de piață
Riscul de piață reprezintă riscul de a înregistra pierderi aferente pozițiilor din bilanț și în afara bilanțului
datorită fluctuațiilor nefavorabile pe piață ale prețurilor. Prețurile la energie pot fi afectate de numeroși
factori aflați în afara controlului Emitentului, inclusiv condiții politice și economice, niveluri de cerere și
ofertă, politici comunitare, nivelul de producție în diferite state, costurile de dezvoltare, producție și
distribuție de energie, schimbul valutar, precum și recursul la surse noi de energie, conflicte militare, revolte
și alte tulburări politice cu efecte transnaționale.
Riscul de piață integrează factorii de risc din mediul extern societății, care pot influența activitatea
Emitentului.
Riscul asociat cu ratele dobânzilor
Evoluțiile macroeconomice și internaționale care se reflectă în dinamica inflației, politicile monetare la nivel
național și european dar și în evoluția pieței de capital influențează rata dobânzii, la fluctuațiile căreia
Emitentul este expus cu precădere prin creditele și liniile de credit contractate. Creșterea ratelor dobânzii
este absorbită la nivelul costurilor financiare, cu impact negativ asupra situației financiare, rezultatelor
operațiunilor și perspectivelor Societății emitente.
Riscul valutar
Riscul valutar se asociază cu precădere tranzacțiilor derulate cu parteneri externi. Impactul potențial al
acestui risc este evaluat la un nivel relativ mediu, având în vederea ponderea, estimată pentru anul 2020, de
15% - 20% a importurilor în valoarea agregată a achizițiilor de energie.
Riscuri legate de concurență
Piața furnizorilor de energie din România este intens fragmentată, cu jucători puternici care își exacerbează
lupta pentru o poziție dominantă, ceea ce conturează premisele apariției riscului legat de concurenta.
Intrarea pe piața națională a unui nou jucător global sau regional sau repoziționarea jucătorilor existenți
poate genera presiune pe activitatea Restart Energy One în situația în care resursele acestora permit
abordarea comunității de consumatori în condiții de preț mai avantajoase.
Riscul reputațional
Riscul reputațional reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a rezultatelor și capitalului
determinat de percepția nefavorabilă asupra imaginii Emitentului de către client, contrapartide, acționari,
investitori sau autoritatea de supraveghere.
Principalii factori interni care pot genera riscul reputațional la nivelul Emitentului sunt următorii:
- Lipsa conformității sau încălcarea reglementărilor interne și legislative pot conduce la aplicarea
de sancțiuni contravenționale care, prin diseminare în presă sau mediul online, pot afecta
reputația Emitentului
- Aplicarea de către autoritatea de reglementare a unor sancțiuni sau interdicții acționarilor săi
- Oferirea de informații clienților în mod insuficient sau incorect cu privire la modul de utilizare și
funcționare a serviciilor de furnizare a energiei
- Comportamentul necorespunzător al angajaților în relația cu clienții Emitentului
- Necunoașterea sau insuficienta cunoaștere a caracteristicilor produselor Emitentului din cadrul
portofoliului de produse și cea a reglementărilor interne și/sau externe
- Transmiterea de către Emitent a unor informații eronate/neconforme către mass-media, client și
diferite organisme externe

61

Memorandum - admitere la tranzacționare în SMT al BVB
Obligațiuni corporative convertibile in actiuni – RESTART ENERGY ONE S.A.
Principalii factori externi care pot genera riscul reputational la nivelul Emitentului sunt următorii:
- Publicitate negativă în mass-media și în mediul online, conformă sau nu cu realitatea, care poate
viza, în principal:
▪ Acționarii semnificativi ai Emitentului
▪ Practicile de afaceri ale Emitentului sau persoanele legate de acesta
- Acțiuni deliberate ale unui individ sau grup de interese având ca scop reducerea credibilității
Emitentului
- Afectarea gravă a securității Emitentului în urma unor atacuri interne sau externe asupra
sistemului informatic
- Întâmpinarea de către client a unor probleme în utilizarea anumitor produse fără a avea
suficiente informații despre acestea și fără a cunoaște procedurile de remediere a problemelor
respective
- Interpretarea în mod eronat de către public a anumitor informații, afectând astfel percepția
asupra Emitentului
- Declanșarea unor procese în care Emitentul ar putea fi implicat vizând societăți sau persoane
publice intens mediatizate sau apariția unor procese în care ar putea fi implicate angajați sau
acționari ai Emitentului cercetați pentru săvârșirea de infracțiuni
- Eventualele situații de criză în urma cărora imaginea Emitentului a fost afectată negativ
- Modificări în condițiile economice, schimbările legislative sau legate de mediul concurențial în
sectorul energetic
Orice percepție nefavorabilă asupra imaginii Emitentului de către client ar putea avea un efect negativ
semnificativ asupra activității, capacității instituției de a-și păstra baza de clienți/furnizori actuali, ce ar putea
afecta veniturile. Pentru prevenirea și mitigarea acestui risc, Emitentul utilizează numeroase instrumente de
asigurare a calității serviciilor prestate de echipa REO, a transparenței și comunicării directe cu clienții săi și
colaborează în mod continuu cu specialiști în relații publice și comunicare.
Riscul fiscal și juridic
Cadrul legislativ în continuă dinamică, cu acte normative multiple pe diferite zone fiscale și cu numeroase
neclarități poate crea confuzie. Procesul de consolidare și armonizare ale sistemului de impozitare din
România cu legislația europeană permite interpretări diferite ale anumitor aspecte care sunt tratate în mod
diferit de către autoritățile fiscale. Acest aspect poate conduce la amenzi și penalități suplimentare.
În activitatea curentă, ca urmare a modificărilor legislative, ale dinamicii în relațiile sale cu contrapărți
(clienți, concurenți sau autorități de reglementare), Emitentul este supus riscului de litigiu, cu impact asupra
situației financiare și asupra imaginii societății.
Riscul de insolvență
Riscul de insolvență este asociat predominant presiunii financiare exercitate de obligațiile asumate pe
termen lung. La data redactării prezentului raport, societatea are deschise 2 linii de credit - la Banca
Transilvania (580.000 lei) si Banca Intesa, IMM Invest (5.000.000 lei) scadența în anul 2021 (BT) si, respectiv,
2023 (Intesa) La 30.11.2020, gradul de îndatorare exprimat prin raportul dintre datoriile totale și activele
totale ale societății, a fost calculat la 65%, iar pentru finalul exercițiului curent, este estimat la 65,5%, în
intervalul de confort (<80%). Eliminând datoriile față de acționari care se subordonează celor față de
Deținătorii de Obligațiuni, gradul de îndatorare ajustat se estimează a ajunge la 53,6%.
Conducerea Emitentului va evalua cu atenție și răspundere oportunitățile viitoare de finanțare și nu va
consimți la angajamente financiare în raport cu terți finanțatori care ar putea să crească nivelul de risc și să
pericliteze capacitatea sa de acoperire a serviciului datoriei aferent obligațiunilor care fac obiectul
prezentului Memorandum.
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Emitentul ar putea sa nu fie capabil sa isi implementeze toate strategiile importante sau sa isi
gestioneze cresterea
Performanta financiara si succesul Emitentului depinde in mare parte de abilitatea acestuia de a-si
implementa principalele strategii. Nu exista nicio garantie ca aceste strategii pot fi implementate cu succes.
Implementarea acestora depinde de un numar de factori in afara controlului Emitentului precum concurenta
crescuta, evolutii legislative si de reglementare, conditiile economice generale sau cresterea cheltuielilor
operationale. Cresterea urmarita se va traduce in cerinte semnificative asupra managementului,
operatiunilor si celorlalte resurse.
De asemenea, Emitentul ar putea să nu reușeascăsă atragă finanțare suficientă pentru implementarea
tuturor strategiilor sale. Capacitatea Emitentului de a obține finanțări depinde, printre alți factori, de
operarea continuă a activelor Emitentului, evoluțiile prețului pe piața de energie, evoluția ratei dobânzilor și
modul în care investitorii vor evalua, în timp, riscul de credit al Emitentului, precum și de apetitul
investitorilor pentru energie regenerabilă și pentru active de infrastructură, de-a lungul timpului.
Nu exista garantii ca Emitentul nu va intampina dificultati precum constrangeri de finantare, intarzieri legate
de conformarea cu obligatiile contractuale sau de reglementare, dificultati operationale la locatii existente
sau noi, dificultati in integrarea noilor achizitii in activitatea existenta a Emitentului sau legate de gestionarea
pregatirii unui numar crescut de angajati pentru a administra si opera activitatea crescuta. Orice esec in
implmentarea cu succes a strategiilor cheie sau de a gestiona impactul cresterii sale asupra resurselor
manageriale si operationale si a sistemelor de control ale acestuia poate avea un efect negativ semnificativ
asupra activitatii, situatiei financiare, rezultatelor din operatiuni, fluxurilor de cash si perspectivelor
Emitentului.
Riscul strategic.
Riscul strategic reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a rezultatelor și capitalului determinat
de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri nefavorabile, de implementarea inadecvată a
deciziilor sau de lipsa de reacție la schimbările din mediul de afaceri.
Riscul strategic la care poate fi expus Emitentul poate fi cauzat de următorii factori:
-

Prognozarea unor condiții și ipoteze de lucru nerealiste sau neancorate în modificările mediului
concurențial/de afaceri/legislativ și economic în care Emitentul își desfășoară activitatea
Determinarea incorectă/necorespunzătoare a principalilor indicatori strategici
Lipsa unui echilibru între resurse și planuri investiționale
Necorelarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli cu cei din alte documente de
planificare al Emitentului

Suplimentar, introducerea de noi linii de activitate, noi servicii de către Emitent și/sau începerea sau
continuarea activităților în piețe noi, poate duce la riscuri suplimentare care pot afecta în mod negativ
activitatea, planul de afaceri și rezultatele Emitentului.
De asemenea, Emitentul ar putea sa nu își mai poată menține sau majora tarifele la prețurile contractate ca
urmare a unor presiuni concurențiale în piață sau alți factori, situație care ar putea afecta planul de afaceri al
Emitentului și rezultatele viitoare ale acestuia.
Orice modificare a mediului de afaceri, orice decizie de afacere nefavorabilă sau implementarea inadecvată
a unor decizii ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare sau rezultatelor
operaționale al Emitentului. De asemenea, toate aceste elemente, precum și altele similare, pot duce la
modificarea planului de afaceri și rezultatelor viitoare al Emitentului.
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Riscul de conformitate
Riscul de conformitate reprezintă riscul actual sau viitor de afectare a rezultatelor și a capitalului, care poate
conduce la aplicarea unor sancțiuni Emitentului, obligarea acestuia la plata unor prejudicii sau daune
constatate și/sau rezilierea de contracte sau care pot afecta reputația Emitentului, ca urmare a încălcărilor
sau neconformării cu cadrul legal și de reglementare, cu acordurile, practicile recomandate sau standardele
etice.
Riscul de conformitate poate apărea ca urmare a unei conduite necorespunzătoare existente la nivel de
organizație, în relația cu clientela, a personalului propriu și a comportamentului clienților în relația cu
Emitentul. Neconformarea de către Emitent la cadrul legal și de reglementare incident ar putea avea un efect
negativ semnificativ asupra activității, situației financiare sau rezultatelor operaționale al Emitentului.
Activitatea Emitentului este puternic și în mod extensiv reglementată. Aplicarea unor cerințe de reglementare
viitoare ce pot fi impuse prin legislația europeană sau națională și/sau ca urmare a dispozițiilor autorității de
supraveghere, pot duce la angrenarea de costuri substanțiale cu monitorizarea și respectarea acestor cerințe,
cu efecte financiare negative semnificative asupra Emitentului, și ar putea crea un risc mai mare de pierdere
pentru deținătorii de Obligațiuni.
Activitatea Emitentului poate fi influențată negativ de modificări legislative de natură fiscală sau de
reglementare aplicabile furnizorilor independenți de energie, modificări legislative care ar putea crea un risc
mai mare de pierdere pentru deținătorii de Obligațiuni.
Interesele acționarilor Emitentului ar putea să nu coincidă cu interesele Deținătorilor de Obligațiuni
Acționarii Emitentului au, direct sau indirect, capacitatea de a influența, printre altele, asupra structurii
juridice și de capital, operațiunilor zilnice ale Emitentului, precum și capacitatea de a numi și schimba
membrii organelor de conducere și de a aproba orice alte modificări în cursul activității Emitentului. De
exemplu, acționarii ar putea determina Emitentul să suporte o îndatorare suplimentară, să înstrăineze
anumite active sau să distribuie dividende, în măsura în care Obligațiunile permit aceste operațiuni. Acționarii
Emitentului ar putea avea, de asemenea, interese în anumite achiziții, cesionări, finanțări, distribuții de
dividende sau alte tranzacții care, după părerea lor, ar putea spori propriile investiții de capital, deși astfel de
tranzacții ar putea implica riscuri pentru Deținătorii de Obligațiuni.

26.3. Riscuri sistemice cu impact asupra poziției financiare sau performanței Emitentului
Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care influențează în
mod obiectiv, într-un sens sau altul, întreg sistemul economic al unei unități geo-politice. Riscul sistemic este
nediferențiat și nu poate fi prevenit. Restart Energy One S.A. este expusă, ca orice entitate, unor astfel de
riscuri.
Economia României s-a arătat a fi vulnerabilă la încetinirea creșterii economiei globale. În special, în
perioadele de incertitudine economică consumatorii își reduc cheltuielile și caută noi furnizori, mai ieftini.
Orice modificare a condițiilor economice globale și locale ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra
activității, situației financiare sau rezultatelor operaționale ale Emitentului.
Riscul de țară
Acest risc are in vedere posibilitatea ca la nivelul statulul de rezidență al Emitentului să survină dificultăți în
onorarea angajamentelor financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât și unele
instrumente externe. Impactul acestui risc are caracter general, generând efecte echidistante pentru toate
sectoarele și domeniile de 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
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de țară reprezintă o provocare pentru specialiști și investitori. Conform raportului MARSH aferent anului 2020,
România este încadrată în categoria de risc mediu din punct de vedere al riscului de țară, cumulând 65,8
puncte din 100 puncte corespunzător nivelului minim de risc, cu 0,92% peste nivelul raportat în anul 2019,
relevând o stabilizare a riscului la nivel național. Din perspectivă politică, pe termen lung România are un risc
evaluat la 70,6 puncte, fiind încadrată în aceeași categorie de risc cu țări precum Italia, Spania, Belgia,
Bulgaria, Croația. Potrivit clasificării Fitch16, la 1 Martie 2020, România are asociat un rating de BBB-,
păstrându-și ratingul investițional, nivelul costurilor de împrumut și al atractivității pentru fluxurile
investiționale de capital.
Riscul șocurilor economice, financiare sau sociale la nivel macroeconomic, regional sau global
cu impact important asupra comportamentelor și modelelor de consum, respectiv asupra puterii de
cumpărare pe piețele pe care activează Restart Energy One rămâne un risc important, în contextul evoluției
pandemiei COVID-19 și efectelor politicilor sanitare de control al acesteia.
Modificări ale cadrului legislativ
Emitentul se află sub incidența cadrului legislativ din România și depune toate eforturile pentru a respecta
cadrul de reglementare aplicabil. Modificările multiple aduse la nivelul legislativ și normativ pe plan contabil,
fiscal și al resursei umane etc. pot afecta activitatea Emitentului.
Cadrul legislativ în care operează Emitentul evoluează și este susceptibil de modificări. Asemenea modificări
pot afecta în mod semnificativ negativ activitatea Emitentului, previziunile, condiția financiară, rezultatul
operațiunilor, fluxul de lichidități, în măsura în care Emitentul nu este apt să răspundă adecvat și să se
conformeze acestor modificări.
Actualul cadru legislativ poate suporta modificări, ca urmare inclusiv a unor evoluții economice și/sau
politice, ce pot avea caracter negativ pentru Emitent și activitatea sa. Noi reglementări în cadrul legislativ
existent, în special, în domeniul energiei regenerabile, pot avea un impact asupra capacității Emitentului de
a achiziționa, dezvolta și construi proiecte profitabile de energie regenerabilă, de a genera profit și a facilita
continuarea operațiunilor în sectorul energiei regenerabile.
Modificările cadrului legislative pot, de asemenea, determina costuri adiționale asociate cu efortul de
conformare față de noile reglementări, venituri reduse ca efect al unei impozitări majorate asupra proiectelor
dezvoltate de Emitent.
Riscul de mediu, sănătate și protecție a muncii
Emitentul face obiectul reglementărilor în domeniul mediului înconjurător, sănătate și protecție a muncii.
Aceste reglementări impun Emitentului să obțină, să mențină și să înnoiască autorizații, acorduri, aprobări,
avize, să se supună unor audituri de mediu, și de evaluare a modului de implementare a procesului de
implementare a programelor de mediu, sănătate și de protecția muncii. Toate aceste instrumente juridice
impun Emitentului să se conformeze continuu unor exigențe deosebite în aceste domenii. Emitentul nu poate
anticipa dacă toate autorizațiile, acordurile, aprobările și avizele vor fi obținute, menținute și înnoite, or dacă
totalitatea condițiilor conținute în aceste instrumente juridice vor putea fi îndeplinite.
Refuzul emiterii sau înnoirii, în favoarea Emitentului, a unor autorizații, acorduri, aprobări sau avize, sau
impunerea, în sarcina Emitentului, a unor condiții impracticabile, ar putea afecta capacitatea Emitentului de
a dezvolta proiecte, inclusiv prin suportarea unor sancțiuni, cum ar fi amenzi, penalități, costuri suplimentare,
revocări de autorizații, acorduri, aprobări sau avize, sau alte măsuri administrative.
Riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii afectează costul de oportunitate.
Rata inflației poate fluctua și, în consecință, operațiunile, condițiile financiare și rezultatele Emitentului pot
fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să țină seama de impactul acestor riscuri asupra rezultatelor
reale ale emitentului și asupra profitului real al investiției.
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Riscuri privind prognoze și estimări conținute în Memorandum
Prezentul Document conține și face trimitere la anumite prognoze și estimări privind evoluția financiară a
Emitentului și a pieței pe care acesta activează. Aceste prognoze și estimări sunt realizate pe baza
informațiilor actuale ale Emitentului, determinate cu bună-credință, și pot implica sau pot fi supuse unor
riscuri și incertitudini, ce pot fi afectate în mod negativ semnificativ de către diverși factori cunoscuți și
necunoscuți sau materializarea oricăror riscuri, atât cunoscute cât și necunoscute, inclusiv riscurile enunțate
în prezentul Capitol ”RISCURI ASOCIATE INVESTIȚIEI”.
Prognozele conținute în prezentul Memorandum privind evoluția financiară a Emitentului și a pieței pe care
acesta activează, sunt supuse unor factori cunoscuți și necunoscuți, uneori în afara controlului Emitentului și
care pot conduce la situații în care rezultatele sau performanța efectivă a Emitentului să difere semnificativ
față de cele exprimate sau presupuse în cadrul respectivelor prognoze și estimări.
Emitentul nu iși asumă față de Investitori asumarea integrală a prognozelor și estimărilor prevăzute conform
acestui Memorandum, Investitorii fiind conștienți de faptul că anumiți factori neprevăzuți pot conduce la
schimbarea substanțială a estimărilor sau prognozelor estimate.
Pandemia recentă de COVID-19 a condus la o volatilitate semnificativa pe pietele financiare si alte piete
si ar putea sa afecteze activitatea si rezultatele Emitentului
Pandemia de COVID-19 declarată în anul 2020 a cauzat o volatilitate semnificativă pe piețele financiare și pe
alte piețe, fiind de natură să dăuneze afacerilor și rezultatelor activității Emitentului. Izbucnirea pandemiei
COVID-19, împreună cu implementarea măsurilor pentru atenuarea răspândirii acesteia, cum ar fi restricțiile
de deplasare, carantina, suspendarea pe un termen mai îndelungat a contractelor individuale de muncă,
interdicția părăsirii locuințelor în anumite circumstanțe și alte măsuri de distanțare socială, au avut un efect
advers semnificativ asupra economiei globale, a piețelor financiare internaționale și pot avea un efect negativ
semnificativ asupra activității Emitentului. De asemenea, o serie de factori care sunt importanți pentru
desfășurarea cu succes a activității Emitentului ar putea fi afectați în mod semnificativ de pandemia COVID19 și de consecințele sale pe termen lung. Măsurile de distanțare socială puse în aplicare de țările din întreaga
lume pentru a limita răspândirea COVID-19 au dus la o încetinire economică și ar putea duce la o recesiune
globală severă, precum și la o criză financiară. Drept urmare, multe întreprinderi ar putea fi forțate să-și
închidă afacerile, ducând la o creștere dramatică a ratei șomajului. Prin politica comercială care urmărește
acoperirea segmentului de clienți casnici dar și clienți comerciali din zona IMM-urilor precum și dispersia
urmărită de REO pe acest segment, impactul acestui risc în cazul materializării lui este diminuat substanțial.

27. Informații cu privire la oferte recente de valori mobiliare
Oferta de vânzare a obligațiunilor obiect al prezentului Document, aprobată prin hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor societății nr. 3 din 12.01.2021, s-a desfășurat în perioada 20 ianuarie 2021 - 3
februarie 2021 sub forma unui plasament privat derulat prin sistemul BVB, la care au participat 105 investitori
de retail ââ care au subscris un număr de 163.612 obligațiuni, în valoare de 16.361.200 lei. Oferta inițială de
150.000 obligațiuni a fost suprasubscrisă, suplimentată cu un număr de 13.612 obligațiuni și închisă anticipat
în baza deciziei Consiliului de administrație nr. 6/ 03.02.2021.

28. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital
Conducerea societății dorește să capitalizeze avantajele și oportunitățile pe care piața de capital le deschide
afacerilor inovative și cu perspective de creștere. În același sens, AGEA întrunită la 12.01.2021 a hotărât
emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni – obiect al prezentului Memorandum de listare, precum și
admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății, împuternicind Consiliul de administrație în vederea
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implementării acestei hotărâri în termen de cel mult 3 ani de la data hotărârii, respectiv până la 12.01.2024.
Intenția Consiliului de administrație este de a demara procesul listării la începutul anului viitor, 2022.

29. Auditorul financiar
Auditorul financiar al Societății este doamna Fuchs Adina-Nicoleta, înregistrata la Camera Auditorilor
Financiari din Romania cu numarul de autorizatie AF4979.
Doamna Fuchs Adina-Nicoleta a auditat rezultatele financiare anuale din ultimii trei ani, prezentate in
cadrul Memorandum-ului.

30. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute
Restart Energy One S.A., prin acționarul majoritar care deține controlul asupra societății, face parte dintr-un
grup integrat de inițiative antreprenoriale în domeniul energiei. Relațiile de afiliere indirectă sunt
prezentate mai jos:

Restart Energy Serbia, înființată în 2017, furnizor de energie electrică și gaze naturale pe teritoriul Serbiei
către clienți consumatori non-casnici de dimensiune mică și medie, a încheiat exercițiul financiar 2019 cu
venituri din exploatare în valoare de 351,6 mii euro și EBITDA de 8,2 mii euro, în timp ce, veniturile din
exploatare la 31 octombrie 2020 au fost estimate la 1.667,2 mii euro.
Restart Energy Democracy SRL va lansa platforma digitală RED, după doi ani de investiții în construcția și
dezvoltarea sale, în primul trimestru al anului 2021.
Principalele tranzacții derulate cu părțile afiliate privesc investiția REO în dezvoltarea platformei RED prin
acționarul Armand Consulting SRL, cheltuieli cu servicii de marketing și vânzări prestate de Armand
Consulting SRL și Public Intelligence și cu servicii de consultanță managerială prestate, de asemenea, de
Armand Consulting SRL.
În primele luni ale anului 2020, dinamica și valoarea tranzacțiilor intragrup sunt prezentate în tabelul de mai
jos:
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Tabel 15. Valoarea tranzacțiilor cu părți afiliate la 31.10.2020
Entitate afiliată
Restart Energy Democracy (RED)
Restart Energy Trading SRL
Armand Consulting SRL
Public Intelligence SRL
Total

Valoare vânzări REO
către entitate (mii lei)
9.869,1
18,0
13,6
9.900,7

Valoare achiziții REO
de la entitate (mii lei)
10.150,3
88,7
1.659,2
150
12.048,2

31. Informații privind valorile imobiliare care urmează a fi admise la
tranzacționare și destinația fondurilor obținute
Prezentul Memorandum a fost întocmit în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul sistemului de
tranzacționare multilateral administrat de Bursa de Valori București S.A a obligațiunilor convertibile in actiuni
emise de Restart Energy One S.A și ofertate, prin intermediar SSIF Goldring S.A, către persoane fizice sau
juridice, altele decât investitori calificați, pe un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu art. 16,
alin (2) lit a) pct. 2 din Legea 24/20 17 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
Tipul valorilor mobiliare: obligațiuni corporative subordonate, nominative, dematerializate, negarantate și
convertibile în acțiunile Emitentului începând cu al patrulea an al derulării împrumutului obligatar, conform
calendarului Datelor de Conversie.
Numărul de obligațiuni: 163.612
Valoarea nominală: 100 lei/obligațiune
Rata anuală a Cuponului: 9%, fixă.
Plata Cuponului: semestrial. Perioada de Cupon se va derula începând cu Data de Emisiune. Cuponul
(Dobânda) se calculează prin raportarea numărului efectiv de zile ce au trecut dintr-o perioadă cupon la un
număr de 365 de zile reprezentând un an.
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖

Formula de calcul al Cuponului: VO x Rd x
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑎𝑛
valoarea nominală a obligațiunilor deținute, Rd – rata anuală a cuponului (a dobânzii).
Primul cupon va fi calculat astfel: VO x Rd x

unde VO –

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑎𝑛

Dată Plată Cupon: Plata se va efectua semestrial către Deținătorii de Obligațiuni înregistrați în Registrul
Deținătorilor de Obligațiuni la Datele de Referință, în termen de 10 Zile Lucrătoare de la Datele de Referință
stabilite, până la maturitatea emisiunii, cu excepția ultimului cupon care se va plăti la Data Scadenței. ln cazul
în care ziua de plata a oricarei sume datorate in temeiul Obligatiunilor nu este o Zi Lucratoare, plata se va
efectua în Ziua Lucratoare imediat următoare, fara dreptul de a pretinde dobânzi penalizatoare su orice alte
plati suplimentare.
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Calendarul de plată al cuponului :
Nr
.
crt
.

Rată
cupon
%

1
2

9%
9%

9 februarie 2021
9 august 2021

3
4
5
6
7
8

9%
9%
9%
9%
9%
9%

9 februarie 2022
9 august 2022

9
10

9%
9%

9 februarie 2025
9 august 2025

Data cupon
precedent

9 februarie 2023
9 august 2023
9 februarie 2024
9 august 2024

Data de referință

Data cupon curent

27 iulie 2021

9 august 2021

28 iulie 2021

27 ianuarie 2022
27 iulie 2022

9 februarie 2022
9 august 2022

28 ianuarie 2022
28 iulie 2022

27 ianuarie 2023
27 iulie 2023

9 februarie 2023
9 august 2023

30 ianuarie 2023
28 iulie 2023

29 ianuarie 2024
29 iulie 2024

9 februarie 2024
9 august 2024
9 februarie 2025

30 ianuarie 2024
30 iulie 2024

28 ianuarie 2025
29 iulie 2025
27 ianuarie 2026

9 august 2025
09 februarie 2026

Data ex-cupon

29 ianuarie 2025
30 iulie 2025
28 ianuarie 2026

Valoare
brută cupon
/ obligațiune

Nr. zile
din an
perioad
ă cupon

4,4630
4,5370

181
184

4,4630
4,5370
4,4630
4,5370
4,4877
4,5370

181
184
181
184
182
184

4,4630
4,5370

181
184

Plata principalului se va face în aceeași zi cu plata ultimului cupon, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare
de la Data de referință a ultimului cupon, către deținătorii de obligațiuni identificați la această Dată de
referință, 27 ianuarie 2026.
În cazul răscumpărării obligațiunilor înainte de scadență, stingerea obligațiilor de plată (cupon la zi,
principalul și prima de rambursare anticipată) se va face față de deținătorii de obligațiuni care vor fi
identificați la Data de referință stabilită în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va hotărî
rambursarea anticipată, cu notificarea prealabilă a investitorilor conform prevederilor aplicabile emitenților
de instrumente financiare admise la tranzacționare la Bursa de Valori București.
Agent de calcul și de plată a dobânzii: Emitentul este agentul de calcul. Plățile în sarcina Emitentului se vor
face prin sistemul Depozitarului Central S.A. prin agentul de plată desemnat și comunicat ulterior admiterii
la tranzacționare.
Data Scadenței = Data maturitatii: 9 februarie 2026;
Data maturității în cazul rambursării anticipate: În cazul răscumpărării obligațiunilor înainte de scadență,
Data maturității se va stabili în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va hotărî
rambursarea anticipată și va fi comunicată investitorilor conform prevederilor aplicabile emitenților de
instrumente financiare admise la tranzacționare la Bursa de Valori București.
Posibilitatea de rambursare anticipată: Da, exclusiv la inițiativa Emitentului. Emitentul își păstrează
opțiunea de a răscumpăra Obligațiunile înaintea Datei de Scadență, doar integral, în orice moment după
trecerea primilor doi ani de la Data de Emisiune, în baza unei notificări prealabile transmisă Deținătorilor de
Obligațiuni cu cel puțin 30 zile înainte de data răscumpărării anticipate. Notificarea va fi furnizată în mod
valabil prin publicarea sa într-un ziar cu acoperire națională în România, pe pagina de internet a Emitentului
și, respectiv, pe pagina de internet a Bursei de Valori București, în calitate de operator de piață, dacă
Obligațiunile vor fi admise la tranzacționare pe SMT, precum și prin orice alte forme de raportare impuse de
lege, sau printr-un email trimis la adresele de email precizate în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni, dacă
acestea nu vor fi admise la tranzacționare pe piața de capital.
Ca urmare a notificării transmise, Emitentul își rezervă dreptul, iar investitorii nu se pot opune, de a
răscumpăra anticipat Obligațiunile emise, în integralitatea lor, iar acestea vor fi răscumpărate la valoarea
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nominală. În acest caz, Emitentul va achita Obligatarilor pentru fiecare Obligațiune deținută: dobânda
aferentă acumulată la zi până la data răscumpărării anticipate, valoarea nominală a Obligațiunii și va acorda
o primă unitară de rambursare anticipată de 1,5% din valoarea nominală a Obligațiunii.
Pe toată durata împrumutului obligatar, Emitentul va putea achiziționa, în orice moment, direct de pe piața
pe care se tranzacționează Obligațiunile și la orice preț, în limitele permise de lege, Obligațiunile emise, care
vor fi anulate și nu vor putea fi revândute sau re-emise.
Regimul Obligațiunilor: Obligațiunile reprezintă titluri de datorie, obligații subordonate, negarantate și
convertibile în Acțiuni ale Emitentului. Deținătorii Obligațiunilor iau la cunoștință și își asumă faptul că
Obligațiunile reprezintă datorii subordonate și au un rang inferior în raport cu creanțele nesubordonate ale
tuturor celorlalți creditori ai Emitentului, dar au rang pari passu cu orice alte datorii subordonate ale
Emitentului. În eventualitatea unor proceduri de insolvență sau altă formă de lichidare sau executare silită,
au același rang de prioritate în raport cu creanțelor tuturor creditorilor subordonați ai Emitentului.
Obligațiunile vor avea același rang (pari passu) între ele, fără a exista vreun drept de preferință între
Obligațiuni. Sub rezerva excepțiilor prevăzute la momentul relevant de legislația română, Obligațiunile vor
avea același rang de preferință cu oricare alte obligații negarantate si subordonate ale Emitentului, fie ele
obligații prezente ori viitoare.
Caracterul subordonat nu împiedică niciun Deținător de Obligațiuni să-și exercite dreptul de conversie, în
condițiile prevăzute în Memorandum.
Obligațiunile nu sunt garantate și nici nu fac obiectul unei garanții sau altor dispoziții ale prezentului
Memorandum care să crească rangul de prioritate la plată a acestora, nu dau dreptul la plata anticipată,
răscumpărarea la inițiativa Deținătorilor de Obligațiuni sau revocarea Obligațiunilor și nici nu dau dreptul la
accelerarea viitoarelor plăți programate ale dobânzii sau ale principalului în baza Obligațiunilor.
Dreptul de conversie: sub rezerva condițiilor stabilite în prezenta secțiune, orice Deţinător de Obligaţiuni
poate alege să efectueze conversia oricărei părți sau a întregului principal nerăscumparat/neconvertit
deținut de respectivul Deținător de Obligaţiuni în acțiuni ordinare ale Emitentului, libere de orice sarcini și
împreună cu toate drepturile aferente acestora, la fiecare dintre Datele de Conversie, în condițiile prezentului
Memorandum.
Un Deținător de Obligațiuni poate opta pentru efectuarea conversiei unei părți sau a întregului principal al
Obligațiunilor deținute, în Acțiuni ordinare ale Emitentului libere de orice sarcini și împreună cu toate
drepturile aferente acestora, prin trimiterea unei Notificări privind Conversia în forma din Anexa nr. 4, în
termen de 30 zile de la Data de Fixare a Prețului, în condițiile prezentului Memorandum. Obligațiunile
convertite în acțiuni vor fi anulate la data înregistrării acțiunilor emise în scopul conversiei la instituțiile pieței
de capital, dacă acțiunile Emitentului vor fi listate, respectiv, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în
cazul în care acținuile nu vor fi fost admise la tranzacționare până la acel moment.
În baza hotărârii AGEA nr. 3/12.01.2021, Emitentul va iniția demersurile necesare admiterii la tranzacționare
a acțiunilor Societății în termen de cel mult trei ani de la data hotărârii.
În notificarea pe care Emitentul o va trimite Deținătorilor de Obligațiuni privind Prețul de Conversie la Data
de Fixare a Prețului, prin publicarea acesteia într-un ziar cu acoperire națională, pe pagina de internet a
Emitentului și, respectiv, pe pagina de internet a BVB printr-un raport curent, Emitentul va menționa și Data
Conversiei și procedura de Notificare privind Conversia.
Conversia se va efectua la un Preț de Conversie care se va stabili la Data de Fixare a Prețului și care se va
determina astfel:
i)

în cazul în care Acțiunile Emitentului vor fi tranzacționabile pe piața de capital, Prețul pe Acțiune
va fi egal cu 80% din valoarea medie ponderată a prețului acțiunilor Emitentului calculată pentru
ultimele 30 de ședințe de tranzacționare la BVB imediat anterioare Datei de Fixare a Prețului.
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ii)

în cazul în care acțiunile Emitentului nu vor fi tranzacționabile pe piața de capital, Prețul pe
Acțiune va fi egal cu 80% din valoarea de piață pe acțiune determinată de un evaluator
independent autorizat și membru ANEVAR numit de Emitent.

Dreptul de conversie se poate realiza în condițiile prevăzute în prezentul Memorandum, putând fi exercitat în
termen de treizeci de zile de la Data de Fixare a Prețului, respectiv de la 15 iunie 2024, 15 ianuarie 2025 și 30
noiembrie 2025, fără exercitarea vreunui drept de preferință.
Numărul de Acțiuni în care va fi convertit principalul , sau o parte a acestuia, va fi determinat prin împărțirea
echivalentului în lei (RON) a valorii Obligațiunilor pe care Obligatarul alege să le convertească, la Prețul de
Conversie. Dacă în urma Conversiei ar rezulta fracțiuni de Acțiuni, numărul Acțiunilor va fi rotunjit după cum
urmează: dacă zecimala este mai mică sau egală cu 0,5, numărul de Acțiuni va fi rotunjit în jos, până la
următorul multiplu de Acțiuni; dacă zecimala este mai mare de 0,5, numărul de Acțiuni va fi rotunjit în sus,
până la următorul multiplu de Acțiuni
Rata de conversie: se calculează, pentru fiecare Dată de Conversie, ca raport între valoarea nominală a
obligațiunii și Prețul pe Acțiune determinat conform prevederilor prezentului Memorandum și ale hotărârii
AGEA nr. 3/12.01.2021.
Condiții privind Conversia: Dacă un Deținător de Obligațiuni optează pentru conversie parțială a pachetului
de Obligațiuni pe care îl deține, numărul minim de Obligațiuni care va putea fi convertit va fi de 100
Obligațiuni (echivalentul a 10.000 lei, la valoarea lor nominală).
Conversia Obligațiunilor în Acțiuni se va realiza numai dacă, în perioada de transmitere a Notificărilor privind
Conversia, numărul de Obligațiuni pentru care Deținătorii de Obligațiuni și-au exercitat dreptul de conversie
reprezintă, cumulat, cel puțin 10% din totalul Obligațiunilor emise.
Numărul total cumulat de Obligațiuni care vor putea fi convertite în cadrul tuturor rundelor de conversie,
conform algoritmului de determinare a Prețului de Conversie stabilit prin prezentul Document, va fi
echivalent cu un număr de Acțiuni reprezentând cel mult 10% din capitalul social al Emitentului.
Capitalul social la care face referire această condiție este cel rezultat după majorarea capitalului social la
fiecare Dată de Conversie. Pentru evitarea oricăror ambiguități, numărul total de Acțiuni nou emise în cadrul
majorărilor de capital social aferente Datelor de Conversie nu va putea depăși 10% din capitalul social al
emitentului după majorare. În măsura în care, în urma exercitării dreptului de conversie, ar trebui emise
acțiuni reprezentând mai mult de 10% din capitalul social al Societății de la data conversiei, alocarea
numărului maxim de acțiuni care vor putea fi emise către Deținătorii de Obligațiuni care și-au exercitat
dreptul de conversie se va face după metoda „pro-rata” .
Aceasta presupune că fiecare deținător de Obligațiuni a cărui notificare de conversie va fi fost validată va
primi un număr de acțiuni calculat după formula:
Număr Acțiuni Alocate = (Număr Acțiuni rezultate) x (Indice de Alocare), unde
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐ț𝑖𝑢𝑛𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑡 𝑓𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑝𝑟𝑒ț𝑢𝑙𝑢𝑖

Indicele de Alocare = 𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐ț𝑖𝑢𝑛𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑐𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑐𝑎 𝑢𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡ă𝑟𝑖𝑖 𝑜𝑝ț𝑖𝑢𝑛𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒
În situația în care, în urma aplicării formulei, numărul de acțiuni alocate nu este un număr natural, acesta se
va rotunji în minus la cel mai apropiat număr întreg inferior. Numărul de acțiuni rămase nealocate rezultate
din rotunjire vor fi alocate ulterior în mod discreționar de către Societate.
Adunarea Generală a Acționarilor Emitentului va putea decide modificarea pragului maxim de conversie cu
condiția informării asupra hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, odată cu cea mai apropiată notificare
privind Prețul de Conversie față de data Adunării Generale.
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Data de Conversie: data până la care Obligatarii își pot exprima opțiunea pentru conversia totală sau parțială
a principalului prin Notificarea de conversie, și este prima Zi Lucrătoare de la curgerea termenului de 30 de
zile de la Data de Fixare a Prețului.
Data de Fixare a Prețului – data la care se determină și se anunță Prețul de Conversie conform algoritmului
precizat în prezentul Document. Datele de Fixare a Prețului sunt 15 iunie 2024, 15 ianuarie 2025 și 30
noiembrie 2025.
Modalitatea de Realizare a Conversiei: Emitentul va notifica Deținătorii de Obligațiuni cu privire la fiecare
Dată de Fixare a Prețului cu cel puțin 15 zile înaintea respectivei date, prin publicarea unei notificări într-un
ziar cu acoperire națională, pe pagina sa de internet și pe pagina de internet a BVB printr-un raport curent
dacă Obligațiunile obiect al conversiei vor fi tranzacționabile pe piața de capital.
Obligatarul care dorește să efectueze Conversia va transmite, în termen de 30 zile de la Data de Fixare a
Prețului, Notificarea de Conversie scrisă, irevocabilă și valabil semnată către Intermediar, în forma prezentată
în Anexa 4 a prezentului Document, pe care Intermediarul o va înainta Emitentului pentru validare și în
vederea înregistrării majorării de capital cu Acțiunile care rezultă din respectiva conversie. Notificările
transmise după Data de Conversie nu vor fi luate în considerare și nu vor fi validate.
Dobanda acumulată şi neplătită aferentă Obligaţiunilor convertite va fi plătită către Deţinătorii de Obligaţiuni
in termen de trei Zile Lucrătoare de la data de înregistrare a Acțiunilor emise imediat ulterior unei astfel de
Date de Conversie, pe perioada dintre Data Cuponului anterior şi data de înregistrare a Acțiunilor, excluzând
data de înregistrare a Acțiunilor. Ca urmare a oricărei Conversii, drepturile Deținătorului de Obligaţiuni care
efectuează conversia cu privire la principalul nerascumparat/neconvertit şi întreaga dobândă aferentă
Obligaţiunilor convertite (alta decât dobânda acumulată şi neplatită, menționată în fraza anterioară) vor
înceta. Depozitarul Central S.A, în baza contractului de servicii de registru încheiat cu Emitentul, sau,
respectiv, Emitentul în cazul în care contractul susnumit încetează, va înscrie modificările corespunzătoare
în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni.
Ca urmare a unei Conversii și sub rezerva oricăror modificări legislative relevante și în măsura maximă
permisă de lege, capitalul social al Emitentului va fi majorat, în baza hotărârii Consiliului de Administratie,
fără exercitarea vreunui drept de preferinţă care este aplicabil în alte cazuri de majorare de capital.
Emitentul va depune toate diligențele prin luarea tuturor măsurilor adecvate şi necesare cu scopul finalizarii
oricărei Conversii în termen de 60 de zile de la Data Conversiei, inclusiv, dar fără a se limita la aprobarea de
către Consiliul de Administrație a majorării de capital necesare, depunerea documentelor necesare şi
obținerea tuturor aprobărilor necesare pentru înregistrarea majorării la instituțiile abilitate, emiterea şi
înregistrarea Acţiunilor pe numele Deţinătorului de Obligaţiuni titular în registrul acţionarilor al Emitentului.

31.1. Alte aspecte privind investiția în obligațiunile REO26
Impozitare: Toate plăţile în legătură cu Obligaţiunile, fie aferente valorii nominale ori dobânzii, vor fi
efectuate de către Emitent cu reținere la sursă sau deducere în scop fiscal, în măsura în care o astfel de
reținere la sursă sau deducere este cerută de lege. Emitentul nu va avea obligația de a suporta orice sume de
bani reţinute la sursă sau deduse în scop fiscal si va plati Deţinătorilor de Obligaţiuni doar sumele nete ramase
după realizarea acestor operațiuni. Niciun Deţinator de Obligaţiuni nu va avea dreptul să pretindă de la
Emitent nicio despăgubire sau sumă de bani în legătură cu orice consecințe fiscale pentru Deţinătorii de
Obligaţiuni în mod individual, în limitele menționate mai sus.
Emitentul nu reține la sursă și nu calculează sumele aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate pe
care investitorul le-ar putea datora în urma realizării veniturilor din investiții în conformitate cu Codul fiscal
în vigoare.
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Registrul Deținătorilor de Obligațiuni: Pe întreaga perioadă a derulării contractului de servicii de registru
încheiat între Emitent și Depozitarul Central S.A., inclusiv de la data de emisiune a Obligațiunilor evidența
înscrierilor și modificărilor din Registrul Deținătorilor de Obligațiuni va fi ținută de către Depozitarul Central
S.A. iar transferul titlului de proprietate asupra Obligațiunilor se va face în conformitate cu prevederile
Codului Depozitarului Central și, respectiv, ale legislației pieței de capital.
Plata oricăror sume în legătură cu Obligațiunile (inclusiv, dar fără a se limita la, valoarea nominală si dobândă)
va fi realizată către Obligatarii identificați ca îndreptățiți la Data de Referință relevantă.
Adunarea Generală a Deţinătorilor de Obligaţiuni: Deținătorii de Obligațiuni se pot întruni în cadrul
adunărilor generale ale Deținătorilor de Obligațiuni (fiecare, o „Adunare Generală”) în scopul de a delibera
cu privire la interesele lor.
Organizarea si atribuțiile Adunării Generale sunt guvernate de dispozițiile Legii Societăților nr.31/1990
republicata cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață.
Orice modificare a prevederilor actelor normative menționate poate avea drept efect modificarea regulilor
privind Adunările Generale, inclusiv cu privire la organizarea si atribuţiile Adunării Generale detaliate mai jos
sau în vigoare la data prezentului Memorandum.
a. Convocarea Adunării Generale: Adunarea Generală poate fi convocată (i) la cererea unuia sau a mai multor
Deţinători de Obligaţiuni reprezentând cel puţin o pătrime (1/4) din valoarea nominală a Obligaţiunilor
emise şi rămase în circulație (nerambursate) sau (ii) după numirea reprezentanţilor Deţinătorilor de
Obligaţiuni (,,Reprezentanţii”), la cererea Reprezentanților.
Convocatorul Adunării Generale va fi (i) publicat în Monitorul Oficial si într-un ziar de largă circulaţie din
Timișoara sau (ii) transmis prin scrisoare recomandată Deţinatorilor de Obligaţiuni relevanţi, la adresele
din Registrul Deţinătorilor de Obligațiuni, precum şi, în fiecare caz, va fi publicat pe website-ul Emitentului
la adresa www.restartenergy.ro și pe website-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Convocatorul Adunării
Generale va fi publicat cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care este programată Adunarea Generală
şi va indica atât data de referinţă, locul si data ţinerii Adunării Generale, cât şi ordinea de zi. De asemenea,
convocatorul Adunării Generale poate include locul, data și ora ţinerii celei de-a doua Adunări Generale
pentru cazul în care prima Adunare Generală nu poate fi întrunită în mod valabil.
Unul sau mai mulţi Deţinători de Obligaţiuni reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
valoarea nominală a Obligaţiunilor emise şi aflate în circulație , au dreptul de a adauga puncte noi pe
ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la publicarea
convocatorului. Ordinea de zi revizuită va fi publicată în conformitate cu prevederile legale privitoare la
convocarea Adunării Generale, cu cel puţin 10 zile anterior datei la care este programată Adunarea
Generală conform convocatorului inițial.
b. Tinerea Adunarii Generale: Deţinătorii de Obligaţiuni vor putea fi reprezentaţi prin mandatari, altii decât
administratorii, directorii, cenzorii sau funcţionarii Emitentului, după caz. Procurile vor fi depuse în
original cu cel puţin 48 de ore înainte de Adunarea Generală sau în orice alt termen prevăzut în actul
constitutiv al Emitentului la momentul relevant. Omisiunea depunerii acestor procuri în original în
termenul menţionat va avea drept consecinţă pierderea dreptului de vot al Deţinătorului de Obligaţiuni
relevant în respectiva Adunare Generală. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis.
c. Reprezentanții și atribuțiile acestora: Adunarea Generală poate numi un Reprezentant al Deținătorilor de
Obligațiuni
și
unul
sau
mai
mulți
Reprezentanți
supleanți.
Reprezentantul
și
reprezentantul/reprezentanții supleant/supleanți nu pot fi implicați în administrarea Emitentului, dar vor
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putea asista la adunările sale generale. Funcția de Reprezentant poate fi conferită oricărei persoane,
indiferent de naționalitatea acesteia. În caz de incompatibilitate, demisie sau revocare a unui
Reprezentant, va fi ales în cadrul Adunării Generale un reprezentant înlocuitor, cu excepția cazului în care
există un Reprezentant supleant care își va asuma rolul de Reprezentant. Toate părțile interesate vor avea
oricând dreptul de a obține informații privind numele și adresa Reprezentantului/Reprezentanților la
sediul social al Emitentului. Reprezentantul / Reprezentanţii (i) va/vor avea dreptul de a reprezenta
Deţinătorii de Obligaţiuni în raporturile cu Emitentul si în faţa instanţelor de judecată şi (ii) va/vor putea
fi însărcinat/însărcinaţi de către Adunarea Generală cu efectuarea acțiunilor de supraveghere si protejare
a intereselor comune ale Deținătorilor de Obligaţiuni.
d. Atribuţiile Adunării Generale: Adunarea Generală are puterea de a delibera cu privire la stabilirea
remuneraţiei Reprezentantului şi a Reprezentanţilor supleanți (daca este cazul), precum şi cu privire la
demiterea si înlocuirea acestora. De asemenea, Adunarea Generală poate să hotărască cu privire la orice
altă chestiune care se referă la drepturile comune, acţiunile şi beneficiile corespunzătoare Obligaţiunilor
în prezent sau în viitor, inclusiv cu privire la autorizarea Reprezentantului să actioneze în justiţie în calitate
procesuală de reclamant ori pârât.
În plus faţă de orice alte atribuţii prevăzute în prezenta secţiune, Adunarea Generală are următoarele
competenţe: (a) să indeplinească toate actele de supraveghere şi de apărare a intereselor comune ale
Deţinătorilor de Obligaţiuni sau să autorizeze un reprezentantpentru îndeplinirea acestor acţiuni; (b) să
creeze un fond care poate fi finanţat din sumele reprezentând dobânda la care sunt îndreptăţiţi
Deţinătorii de Obligaţiuni, în scopul de a acoperi cheltuielile necesare apărării drepturilor Deţinătorilor
de Obligaţiuni , precum si să stabilească regulile pentru gestiunea acestui fond; (c) să se opună oricărei
modificări a actului constitutiv al Emitentului sau a Termenilor şi Conditilor Obligaţiunilor prin care s-ar
putea aduce o atingere drepturilor Deţinătorilor de Obligaţiuni; (d) să se pronunţe asupra emisiunii de noi
obligaţiuni de către Emitent. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice punct de vedere exprimat de Adunarea
Generală în exercitarea competenţei prevăzute la prezenta litera d) nu va împiedica Emitentul să emită
orice noi obligaţiuni.
e. Hotărârile Adunării Generale: Hotărârile Adunării Generale privind numirea Reprezentantului,
Reprezentantului supleant şi fixarea remunerației acestora, precum şi hotărârile privitoare la
aspectele menţionate la literele (a) şi (b) de mai sus se vor adopta în mod valabil numai cu o
majoritate care reprezintă cel puţin o treime (1/3) din valoarea nominală a Obligaţiunilor emise și
aflate în circulație reprezentate în Adunarea Generală. În orice alt caz, hotărârile Adunării Generale
pot fi adoptate în mod valabil în prezenţa Deţinătorilor de Obligaţiuni reprezentând cel puţin două
treimi (2/3) din valoarea nominală a Obligatiunilor emise și aflate în circulație şi cu o majoritate care
reprezintă cel puţin patru cincimi (4/5) din valoarea nominală a Obligaţiunilor emise şi aflate în
circulație reprezentate în cadrul Adunării Generale .
Dreptul fiecărui Deținător de Obligațiuni de a participa în cadrul Adunărilor Generale va fi evidențiat prin
înscrierea în registrul titularului contului respectiv a denumirii acelui Deținător de Obligațiuni la data de
referință menționată în convocatorul Adunării Generale.
Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toți Deținătorii de Obligațiuni, inclusiv pentru cei care
nu au participat la Adunarea Generală sau au votat contra.
f. Informarea Deținătorilor de Obligațiuni: La convocarea Adunării Generale, fiecare Deținător de
Obligațiuni sau reprezentant al acestuia va avea dreptul de a consulta sau de a face o copie a textului
hotărârilor care vor fi propuse și a rapoartelor (dacă este cazul) care vor fi prezentate în cadrul adunării,
care vor fi puse la dispoziție spre a fi consultate la sediul social al Emitentului și în orice alt loc menționat
în convocator.
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g. Cheltuieli: Emitentul va suporta toate cheltuielile ocazionate de convocarea și desfășurarea Adunărilor
Generale și în general toate cheltuielile administrative ocazionate de Adunările Generale, fiind în mod
expres stabilit că nu pot fi imputate cheltuieli în raport cu dobânzile plătibile pentru Obligațiuni.
h. Notificarea hotărârilor: Emitentului i se vor aduce la cunoștință hotărârile Adunărilor Generale în
termen de cel mult trei zile de la adoptarea acestora. În consecință, Emitentul va respecta toate obligațiile
de raportare care îi revin în virtutea legislației aplicabile în legătură cu astfel de hotărâri. Hotărârile
Adunărilor Generale vor fi opozabile Emitentului, care va respecta aceste hotărâri în măsura în care
acestea sunt considerate obligatorii în conformitate cu acești Termeni și Condiții sau în conformitate cu
prevederile legale aplicabile.

31.2. Destinația fondurilor atrase
Destinația fondurilor atrase prin emisiunea de obligațiuni REO26 se înscrie în obiectivul strategic pe termen
mediu-lung de integrare a 500 MW capacități proprii de producție de energie regenerabilă și, indirect, cel de
furnizare 100% energie regenerabilă.
Destinația fondurilor obiect al prezentului Document: cofinanțare pentru integrarea de capacități de
producere a energiei din surse regenerabile, de aproximativ 50 MWp, în afacerea existentă.

31.4. Despre obligațiunile ”verzi”
Abordarea investițională pe criterii ESG (de mediu, sociale și de guvernanță corporativă) capătă o amploare
tot mai pronunțată în strategiile investiționale ale ultimilor ani. Sectorul financiar a început să introducă din
ce în ce mai mult criteriile ESG în deciziile lor de investiții.
Pe fondul necesității decarbonării planetei pentru a limita încălzirea globală care exacerbează fenomenele
climatice extreme și generează pierderi uriașe economice și sociale, obligațiunile „verzi” joacă un rol din ce
în ce mai important în finanțarea activelor necesare tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.
Obligațiunile „verzi” sunt în mare parte identice ca structură, risc și randament cu obligațiunile standard, fiind
emise de o bază similară de emitenți, principala lor caracteristică fiind alocarea specială a fondurilor.
Asociația Internațională a Piețelor de Capital (ICMA), în cadrul documentului „Principiile Obligațiunilor Verzi”
(Green Bond Principles) Ghid facultativ cu privire la procedura de emisiune a obligațiunilor ”verzi”, publicată în
iunie 2018, le definește ca fiind ”orice tip de obligațiuni a căror încasări vor fi destinate exclusiv finanțării sau
refinanțării, totale sau parțiale, a proiectelor ecologice eligibile, noi sau existente, care sunt conforme cu cele
patru principii fundamentale ale obligațiunilor ‚verzi’”. În prezent nu există o definiție clară reglementată
printr-un act normativ sau un consens cu privire la ceea ce constituie un proiect „verde”, „sustenabil” sau un
proiect etichetat într-un mod similar, sau cu privire la condițiile prealabile necesare pentru ca un anumit
proiect să fie catalogat ca fiind „verde”, „sustenabil” sau etichetat într-un mod similar. Cu toate acestea, în
general principalele domenii legate de investițiile considerate ”verzi” sunt proiectele legate de energia
regenerabilă, eficiența energetică, prevenirea și controlul poluării, cultivarea tehnologiilor ecologice,
clădirile ”verzi”, transportul nepoluant, conservarea sau managementul durabil al resurselor naturale (apă,
terenuri și ecosisteme naturale inclusiv silvicultura și pescuitul sustenabile), gestionarea apelor uzate și a
deșeurilor, agricultura durabilă (inclusiv resurse agricole inteligente).
Lansată de instituții financiare multilaterale, piața obligațiunilor „verzi” a fost inițial privită ca o piață de nișă.
Dar după ce prima emisiune de obligațiuni „verzi” în valoare de 1 miliard de dolari, din 2013,de către
Corporatia Financiara Internationala (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale, s-a vândut la o oră de la
emisiune, piața a început să reacționeze cu interes sporit iar emitenții corporativi de renume au început să
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intre pe piață cu oferte de dimensiuni mari, care au generat faza actuală de creștere. Deși, în prezent,
obligațiunile „verzi” reprezintă doar 3,7% din totalul emisiunilor globale de obligațiuni, se poate observa că,
în decursul timpului, piața aproape se dublează de la un an la altul. Volumul cumulat al emisiunilor pe această
piață de la începuturi până în prezent a depășit în anul 2020 o mie de miliarde de dolari. Obligațiunile „verzi”
au reușit să relocheze miliarde de dolari în investiții verzi, au schimbat comportamentul investitorilor și au
făcut ca piețele de capital să evolueze de la o piață în care investitorii știau puține lucruri despre ceea ce
susțineau prin investițiile lor, la o piață în care scopul contează mai mult ca oricând.
Orice emitent de obligațiuni care dorește să finanțeze un proiect poate face acest lucru fie cu bani „verzi”,
fie cu finanțare generală, așa-numita „finanțare maro”. Prin emiterea de către o entitate a unei obligațiuni
”verzi” în locul uneia standard, se transmite în mod eficient un mesaj către comunitatea de investitori,
acela că sustenabilitatea este o prioritate pentru aceasta și în același timp le oferă acestora informații
tangibile cu privire la impactul pozitiv pe care îl are alocarea capitalului lor. Instituțiile financiare și
corporațiile văd obligațiunile „verzi” ca o modalitate de a-și diversifica baza de investitori, de a-și
îmbunătăți reputația pe piață (brand value) prin poziționarea ca lideri în spațiul verde, ca strategie de
comunicare a sustenabilității lor și ca metodă de a-și ecologiza activitățile operaționale în vederea
îndeplinirii angajamentelor climatice. Există o legătură directă între sustenabilitate şi crearea de valoare,
motiv pentru care majoritatea emisiunilor de obligațiuni ”verzi” se suprasubscriu, investitorii devenind tot
mai conștienți că, prin investiția în „verde”, au posibilitatea de a câștiga mai mult decât bani: devin parte
a schimbării.
Emisiunile de obligațiuni „verzi” respectă patru principii de bază:
1. Utilizarea fondurilor pentru proiecte „verzi”, proiecte cu beneficii ecologice identificabile și, unde este
posibil, măsurabile, inclusiv cheltuieli conexe precum cele de cercetare-dezvoltare.
Principalele categorii de proiecte „verzi” includ:
i) energie regenerabilă (producție, transport, aparate electronice și produse)
ii) eficiență energetică (în spații noi și renovate, stocare energie, distribuție, rețele energetice, aparate
electronice și produse)
iii) prevenția și controlul poluării
iv) managementul sustenabil al resurselor naturale
v) conservarea biodiversității
vi) transportul ecologic
vii) adaptarea la schimbările climatice
viii) clădiri „verzi”, etc.
2. Procedeul de evaluare și selecție a proiectelor finanțate prin obligațiuni „verzi” este ghidat de criterii de
eligibilitate. Obiectivele sustenabile din punct de vedere ecologic sunt clar formulate și comunicate către
investitori, integrate în contextul mai larg al strategiei „verzi” a emitentului
3. Fondurile atrase prin obligațiunile „verzi” sunt identificate și administrate diferențiat față de alte resurse
financiare ale emitentului iar utilizarea lor se face cu respectarea principiului transparenței.
4. În baza principiului transparenței, Emitentul comunică investitorilor informații actualizate despre
utilizarea fondurilor și impactul estimat al alocărilor, preferabil exprimat prin indicatori calitativi și
cantitativi de performanță sau de impact.
Viziunea, misiunea și strategia de dezvoltare a Restart Energy One sunt definite de paradigma pro-ecologică a
managementului și acționariatului societății. Direcțiile strategice și proiectele individuale sunt motivate,
articulate și implementate prin prisma misiunii societății care este „verde” în chintesența sa. Alături de o
arhitectură a afacerii care face din REO un business profitabil pentru acționarii săi, obiectivele „verzi” ale
Societății sunt poziționate central în viziunea, misiunea și strategia de dezvoltare a Emitentului.
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Aceste obiective se integrează în cadrul larg al obiectivelor naționale pentru piața energiei asumate de România
prin Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC), pregătit în
contextul aderării Uniunii Europene la Acordul de la Paris privind schimbările climatice în scopul asigurării
îndeplinirii obiectivelor asumate prin acesta, lansat în luna aprilie a anului 2020.
Obligațiunile REO nu au fost certificate ca fiind „verzi” de către un evaluator independent și nu vor fi
tranzacționate pe un segment de piață de capital dedicat „obligațiunilor verzi”, iar Emitentul nu se angajează să
aplice, în integralitatea lor, criteriile ICMA, precum, dar fără a se limita la, certificarea de către un terț a încadrării
proiectelor finanțate în categoria celor considerate „verzi” sau cea a raportării curente și continue referitoare la
utilizarea fondurilor și impactul „verde” realizat efectiv. Cu toate acestea, obligațiunile obiect al prezentului
Document, în esența lor, pot fi considerate compatibile cu principiile care definesc obligațiunile „verzi”.

32. Anexe
La prezentul Memorandum sunt anexate următoarele documente care fac parte integrantă din acesta:
Anexa 1:

Sinteza rezultatelor financiare pentru ultimele 3 exerciții financiare

Anexa 2:

Sinteza poziției financiare pentru ultimele 3 exerciții financiare

Anexa 3:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și următorii 4 ani

Anexa 4:

Notificare privind conversia

EMITENT: RESTART ENERGY ONE S.A.

INTERMEDIAR: SSIF GOLDRING S.A.

prin: Armand-Doru Domuța

prin: Virgil Adrian Zahan

Director General

Director General

____________________________

_____________________________
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Anexa 1. Sinteza rezultatelor financiare istorice
Contul de profit și pierdere (lei)
Cifra de afaceri
Cheltuieli din exploatare
Rezultat operațional
Rezultat financiar
Rezultat brut
Rezultat net
Rezultat net pe acțiune (lei)

2018
87.841.279
94.253.084
2.042.566
(46.034)
1.996.532
1.732.457

2019
128.573.712
127.710.544
2.383.974
(195.534)
2.188.440
1.913.407

2020p*
120.070.324
108.570.786
11.465.851
(35.940)
11.501.791
11.057.501
0,2840

Anexa 2. Sinteza poziției financiare istorice
Poziții bilanțiere

31-Dec-18

31-Dec-19

2020p*

Active imobilizate

4.064.501

13.263.570

20.007.704

Active circulante

21.220.976

21.742.735

25.006.554

Cheltuieli înregistrate în avans

12.034.475

12.326.257

2.555.831

37.319.952

47.332.562

47.570.089

Datorii pe termen scurt

21.007.047

29.180.001

21.379.197

Datorii pe termen lung

6.264.607

6.153.368

11.046.859

27.271.654

35.333.369

32.426.056

Capital social subscris

5.573.900

5.573.900

15.573.900

Rezerve

3.833.557

3.942.979

455.795

-978.578

678.329

-12.566.114

1.732.457

1.913.407

11.680.452

113.038

109.422

-

TOTAL CAPITALURI PROPRII (LEI)

10.048.298

11.999.193

15.144.033

TOTAL PASIVE

37.319.952

47.332.562

47.570.089

Elemente de activ

TOTAL ACTIV
Elemente de pasiv

TOTAL DATORII

Rezultat reportat
Rezultatul perioadei
Repartizarea profitului

* conform situatiilor financiare preliminare la 31.12.2020, în curs de auditare. Situațiile financiare
aferente exercițiilor 2018 și 2019 au fost auditate.
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Anexa 3. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și următorii 4 ani
Contul de profit și pierdere
(mii euro)
Cifra de afaceri
Cheltuieli din exploatare
Rezultat operațional
Rezultat financiar
Rezultat net

2021
44.324,7
42.096,0
2.228,7
(450,0)
4.930,0

2022
90.567,0
84.788,7
5.778,3
(4.750,0)
12.428,8
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2023
143.927,4
133.314,3
10.613,1
(6.721,9)
14.520,3

2024
211.139,8
192.959,8
18.180,0
(8.210,3)
20.825,0

2025
275.405,8
247.973,1
27.432,7
(9.267,0)
32.238,2
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Anexa 4. Formular de Notificare privind Conversia

Catre
RESTART ENERGY ONE S.A.
SSIF GOLDRING S.A.

NOTIFICARE

Subsemnatul __________________________, identificat cu______________________, in calitate de
detinator de obligatiuni convertibile, subordonate, negarantate emise de Restart Energy One S.A.
(„Emitentul”) în 2021, scadente in 2026, ("Obligatiunile"), in valoare principala de [______________ lei],
in temeiul prevederilor din „Documentul de prezentare a emisiunii de obligațiuni corporative convertibile
„verzi” cu scadența 2026 emise de Restart Energy One S.A.” („Documentul de Ofertă”) și al
Memorandumului pentru admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor pe Sistemul Multialteral de
Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București („Memorandum-ul”),
avand in vedere publicarea de catre Emitent a notificarii cu privire la Pretului de Conversie
imi exprim prin prezenta, in mod irevocabil si neconditionat, intentia de a converti [a se alege una din
urmatoarele optiuni]:
(i)
toate cele [______________] Obligatiuni detinute de subsemnatul, in valoare principala de
[________________lei];
sau
(ii)
un numar de [_____________] Obligatiuni in valoare principala de [__________________lei]
(min. 10.000 lei) din valoarea principala totala de [__________________lei] a Obligatiunilor
detinute de subsemnatul,
solicitand totodata emiterea şi transferul de către Emitent a Actiunilor la care sunt indreptatit prin intermediul
acestei conversii.
Declar, prin prezenta, ca am luat la cunostinta faptul ca numarul de Actiuni la care sunt indreptatit in baza
prezentei notificari de conversie va fi determinat prin impartirea valorii principalului
nerascumparat/neconvertit pe care am ales sa o convertesc, la Pretul de Conversie, si in condițiile de
conversie prevăzute în Documentul de Ofertă.
Termenii cu majuscule nedefiniti in prezenta notificare au intelesul atribuit prin Documentul de Ofertă /
Memorandumul de listare.

Detinator de Obligatiuni ____________________
Semnătura________________________________
Data______________________________________
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