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Piata tinta: Investitorii retail, investitorii profesionisti si contrapartidele eligibile. 

 

Exclusiv in scopul procesului intern al producatorului de aprobare a instrumentului 

financiar, evaluarea pietei vizate (piata tinta) a Obligatiunilor a condus la concluzia ca: (i) 

piata tinta pentru Obligatiuni sunt contrapartide eligibile, clienti profesionisti si clienti 

retail, astfel cum sunt definiti in legislatia denumita generic MiFID II; (ii) clientii retail 

sunt considerati piata tinta numai daca au: a) capacitatea de a intelege caracteristicile si 

riscurile instrumentelor financiare oferite,  b) detineri de instrumente financiare si/sau 

experienta de tranzactionare, c) cunostinte medii in domeniul economic/ financiar (d) 

intelegerea faptului ca pot suporta pierderi de capital; (e) toleranta medie la risc; (f) 

obiective cu privire la o durata pe termen mediu a investitiei, in scopul de a obtine fluxuri 

constante de venituri din dobanzi, disponibilitatea de a pastra investitia pana la 

maturitate; (iii) toate canalele de distributie catre contrapartide eligibile si clienti 

profesionisti sunt adecvate; si (iv) sunt adecvate urmatoarele canale de distribuire a 

Obligatiunilor catre clientii retail - consultanta pentru investitii, administrare de 

portofoliu, vanzari neasistate, servicii de receptie si transmitere ordine, sub rezerva 

indeplinirii de catre distribuitor a cerintelor  de determinare a adecvarii si oportunitatii 

in conformitate cu prevederile MiFID II. Produsul este incompatibil pentru orice client in 

afara pietei tinta pozitive identificate mai sus. Orice persoana care ofera, vinde sau 

recomanda Obligatiunile (un distribuitor) ar trebui sa ia in considerare evaluarea de piata 

tinta a producatorului; cu toate acestea, un distribuitor care face obiectul aplicarii 

legislatiei MiFID II este responsabil de efectuarea propriei evaluari de piata tinta in ceea 

ce priveste Obligatiunile (prin adoptarea sau perfectionarea evaluarii de piata tinta a 

producatorului) si determinarea canalelor de distributie corespunzatoare, sub rezerva 

obligatiilor distribuitorului de determinare a adecvarii si oportunitatii in conformitate cu 

MiFID II. 
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Nota catre investitori  

Prezentul Memorandum contine informatii necesare admiterii la tranzactionare in 

cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori 

Bucuresti a 34.534 de obligatiuni negarantate, neconvertibile, cu optiune de 

rascumparare inainte de scadenta la initiativa Emitentului, denominate in EUR, emise in 

martie 2020, cu scadenta in martie 2025, in valoare totala de 3.453.400 EUR, emise de 

VIVRE DECO SA prin intermediul unei oferte adresata unui numar de pana la 150 

investitori. 

Informatiile cuprinse in acest Memorandum au fost furnizate de catre Emitent sau 

provin din alte surse care sunt indicate in continutul acestui document. Intermediarul nu 

a efectuat nicio verificare sau analiza independenta si nici nu a oferit o interpretare 

proprie a acestor date, drept urmare nu poate oferi nicio garantie expresa sau implicita 

privind corectitudinea acestor informatii furnizate de catre Emitent. De asemenea, nicio 

prevedere din acest Memorandum nu se va interpreta ca o recomandare a 

Intermediarului de a investi sau o opinie avizata in ceea ce priveste situatia Emitentului. 

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele Emitentului 

si nicio consiliere juridica sau fiscala. 

Se recomanda fiecarui potential investitor sa faca o evaluare independenta prin 

propriile mijloace si sa ia decizii bazate pe propia lui analiza a Emitentului, a mediului de 

afaceri in general, luand in considerare riscurile prezentate in prezentul Memorandum. 

Intrucat investitiile in obligatiuni implica anumite riscuri, se recomanda potentialilor 

investitori consultarea sectiunii “Factori de risc” din prezentul Memorandum. Emitentul 

si intermediarul recomanda potentialilor investitori consultarea propriilor consilieri in 

ceea ce priveste aspectele fiscale, juridice sau comerciale. 

Nicio persoana nu este autorizata de catre Emitent sau de catre Intermediar sa 

ofere alte informatii sau sa faca alte declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor prezentate 

in prezentul Memorandum. Orice astfel de informatii trebuie considerate ca fiind facute 

fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi asuma nicio raspundere in 

acest sens. 
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1. Persoane responsabile 

Informatiile cuprinse in redactarea prezentului Memorandum, referitoare la 

Emitent si la activitatea desfasurata de acesta, au fost furnizate de catre VIVRE DECO SA  

(“Emitentul” sau “Societatea”), societate pe actiuni, cu sediul social in Bucuresti, B-dul. 

TUDOR VLADIMIRESCU 22 B, Sectorul 5, avand Cod Unic de Inregistrare RO 30010618, 

numar de ordine la Registrul Comertului J40/3718/2012 , reprezentata in mod legal prin 

Monica Cadogan, Director general.  

Dupa verificarea continutului prezentului Memorandum, reprezentantii legali ai 

VIVRE DECO SA confirma ca informatiile prezentate sunt adevarate, corecte si reflecta 

realitatea, fara omisiuni sau false declaratii ce pot afecta semnificatia acestuia si evaluarea 

instrumentelor financiare introduse la tranzactionare, si prezinta o descriere riguroasa a 

factorilor de risc legati de participarea la tranzactionare a instrumentelor oferite. 

   

2. Nume emitent 

Denumire:                                                                                                               VIVRE DECO SA 

Forma juridica:                                                      Societate pe actiuni cu capital integral privat 

 

3. Domeniu de activitate / CAEN 

Domeniul principal de activitate al Societatii este: Comert cu amanuntul care nu 

se efectuieza prin magazine, standuri, chioscuri si piete (CAEN 479); 

Activitatea principala a Societatii este: Comert cu amanuntul prin intermediul 

caselor de comenzi sau prin Internet (CAEN 4791). 

Societatea poate desfasura urmatoarele activitati secundare:  

1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei 

și lenjeriei de corp) 

1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a. 

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor 

metalice 

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 

4519 - Comerț cu alte autovehicule 

4611 - Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii 

prime textile si cu semifabricate (intermedieri exclusiv cu materii prime textile) 

4615 - Intermedieri în comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie  

4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și 

articole din piele 

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun 

4618 - Intermedieri în comertul specializat în vanzarea produselor cu caracter 

specific, n.c.a. 
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4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse 

4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 

4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei 

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor 

de radio și televizoarelor 

4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de 

intretinere 

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse nealimentare 

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în 

magazine specializate 

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor 

acoperitoare de podea, în magazine specializate 

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor 

de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate 

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate 

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, 

chioșcurilor și piețelor 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

5210 - Depozitări 

5224 - Manipulări 

5229 - Alte activități anexe transporturilor 

5320 - Alte activități poștale si de curier 

5811 - Activități de editare a cărților 

5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare 

5813 - Activități de editare a ziarelor 

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor 

5819 - Alte activități de editare 

5829 - Activități de editare a altor produse software 

5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 

6010 - Activități de difuzare a programelor de radio 

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 

6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 

6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației 

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 
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6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 

6312 - Activități ale portalurilor web 

6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a. 

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management 

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 

7312 - Servicii de reprezentare media 

7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 

7410 - Activități de design specializat 

7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

7911 - Activități ale agențiilor turistice 

7912 - Activități ale tur-operatorilor 

7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică 

8110 - Activități de servicii suport combinate 

8211 - Activitati combinate de secretariat  

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a 

creditului 

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 

9609 - Alte activități de servicii n.c.a. 

 

Pentru evitarea dubiului, obiectul de activitate secundar mai sus mentionat va fi 

desfasurat ca activitate conexa obiectului principal, asa cum este permis de prevederile 

Ordonantei de Guvern nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor 

medicale, art. 15 alin. 1 lit. a). 

 

4. Cod Unic de Inregistrare 

Cod Unic de Inregistrare:                                                                                                         RO 30010618 

 

5. Numar de inregistrare la Registrul Comertului 

Numar de inregistrare la Registrul Comertului:                                                          J40/3718/2012 

 

6. Adresa 

Tara in care este inregistrat Emitentului:                                                                                  Romania

Sediul social al Emitentului:            B-dul. TUDOR VLADIMIRESCU 22 B, Sectorul 5 
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7. Telefon, e-mail, website 

Telefon:                                                                                                                                       021 4500133 

E-mail:                                                                                                                                 contact@vivre.ro

Website:                                                                                                                                     www.vivre.ro 

 

8. Numele persoanelor de legatura cu BVB 

Numele persoanelor de legatura cu BVB:                                    Catalin Balan, Director Financiar

 

9. Simbol de tranzactionare 

Simbol de tranzactionare:                                                                                                             VIV25E 

 

10. Cod ISIN 

Cod ISIN                                                          ROAWC79PLKL1 

 

11. Scurt istoric al Emitentului 

 

VIVRE DECO S.A., persoana juridica romana, societate comerciala pe actiuni, 

infiintata in 2012, isi desfasoara activitatea in domeniul activitatilor de comert cu 

amanuntul a produselor de mobila & decor prin intermediul internetului. Societatea este 

prezenta in 9 piete din regiunea Europei Centrale si de Est (Romania, Bulgaria Ungaria, 

Croatia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Republica Ceha, si Grecia) prin site-urile web pe care 

le opereaza (www.vivre.ro, www.vivre.bg, www.vivre.hu, www.vivre.hr, 

www.vivrehome.pl, www.vivrehome.sk, www.vivre.si, www.vivre.cz, www.vivre.gr). 

Societati afiliate sau detinute de Emitent la data de 28.02.2020  

Societatea Descriere 

VIVRE Logistics SRL 

infiintata in 2013 

Vivre Logistics SRL, detinuta de aceeasi beneficiari finali care 
detin si Vivre Deco SA, presteaza servicii de logistica, fulfilment 
si dezvoltare software, avand ca unic client Vivre Deco SA.  In 
perioada aprilie 2012 (data infiintarii societatii Vivre Deco) si 
septembrie 2013 (data infiintarii societatii Vivre Logistics) aceste 
activitati erau desfasurate in cadrul societatii Vivre Deco, ulterior 
fiind transferate in Vivre Logistics odata cu infiintarea acesteia. 
Incepand cu septembrie 2013, costurile cu aceste activitati au fost 
inregistrate de Vivre Logistics ca prestator, iar lunar Vivre 
Logistics refactura aceste costuri lui Vivre Deco plus un adaos 
comercial stabilit prin intermediul dosarului pretului de transfer 
incheiat intre cele doua societati. Incepand cu data de 1 
decembrie 2019, activitatea de logistica si fulfilment a fost 
transferata inapoi pe Vivre Deco prin contractul semnat pe data 
de 12 noiembrie 2019. De la aceasta data, singura activitate 
ramasa pe Vivre Logistics este cea de dezvoltare software pentru 



 
Memorandum admitere la tranzactionare in cadrul SMT a obligatiunilor emise de VIVRE DECO SA 

 

9  

Vivre Deco. In cursul anului 2020 si aceasta activitate va fi 
transferata pe o noua societate (Technologies by Vivre SRL) dupa 
care Vivre Logistics va fi radiata. 

Technologies by Vivre SRL 

infiintata in 2020 

In ianuarie 2020, a fost infiintata societatea Technologies by 
Vivre SRL, detinuta 100% de Vivre Deco SA, urmand ca 
activitatea de dezvoltare de software ramasa pe Vivre Logistics sa 
fie transferata catre aceasta.  

VIVRE EOOD 

infiintata in 2013 

Companie subsidiara din Bulgaria, detinuta 100% de Vivre Deco 

SA, care incepand cu anul 2018 nu a mai avut activitate. Aportul 

VIVRE DECO SA la capitalul social al VIVRE EOOD este de 1.000 

BGN (circa 2.440 RON). Planurile conducerii Emitentului 

presupun radierea acestei societati.  

         Sursa: VIVRE DECO SA 

 

In urma acestor modificari, grupul de companii Vivre va fi mai bine structurat, astfel: 

● Societatea mama Vivre Deco SA care va desfasura activitatea de retail, inclusiv cea 
de logistica si fulfilment pentru vanzarile proprii in toate pietele europene 

● O societate subsidiara, Technologies by Vivre SRL, detinuta 100% de Vivre Deco 
SA, care va presta servicii de dezvoltare software pentru Vivre Deco SA si alti 
potentiali clienti din sectorul comertului online.     
 

Mentionam ca prin termenul “grupul de companii” nu se face referire la notiunea de grup 

de interes economic, in sensul prevazut de Oficiul National al Registrului Comertului. 

 

 

 

 

Actionari: 

Neogen SA 50% 

Advisory Delta 45% 

Nagy Vajda Andras Peter 5% 

  

 VIVRE DECO SA 

100% 

 
VIVRE EOOD 

100% 

 
Technologies by 

Vivre SRL 

100% 

 VIVRE Logistics SRL 

100% 
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Istoricul Emitentului 

2012 

Monica Cadogan (prin Advisory Delta), Grupul Neogen si Andras Nagy Vajda 

infiinteaza in aprilie 2012 VIVRE DECO firma care se ocupa cu vanzarea la distanta de 

produse de mobilier si decoratiuni prin site-ul www.vivre.ro. Oferind o multime de selectii 

zilnice cu produse noi si diferite, Vivre atrage potentialii clienti interesati de articole 

pentru casa la preturi atractive si se pozitioneaza ca o sursa de inspiratie. Este generata o 

cifra de afaceri de 3.473.098 RON. 

 

2013 

Sunt lansate vanzarile in piata din Bulgaria pe site-ul propriu www.vivre.bg (in 

luna mai) si in Ungaria pe site-ul www.vivre.hu (in septembrie) prin companii detinute 

de VIVRE DECO. Compania ajunge la o cifra de afaceri la 22.155.423 RON si isi creste 

echipa consistent. 

 

2014 

Sunt lansate vanzarile in noi tari: in Croatia prin site-ul www.vivre.hr (martie) si 

in Polonia pe siteul www.vivrehome.pl (octombrie) prin companii detinute de VIVRE 

DECO. Toate site-urile lansate sunt traduse complet in limba locala, vand produse in 

moneda locala si livreaza ca orice magazin din tara respectiva. Se completeaza 

sortimentul de produse in special in categoria de produse de mobilier mari. Se lanseaza 

prima versiune a aplicatiei pentru iOS si Android. VIVRE DECO isi creste cifra de afaceri 

la 58.462.716 RON. 

 
2015 

Sunt lansate vanzarile in noi tari europene: in Slovacia la adresa 

www.vivrehome.sk (septembrie) si in Slovenia la adresa www.vivre.si (octombrie). Cifra 

de afaceri ajunge la 76.082.112 RON. 

 
2016 

In mai 2016 este lansat site-ul www.vivre.cz care genereaza vanzari in Cehia. Vivre 

si este generata o cifra de afaceri totala de 114.690.623 RON. 

 
2017 

Este lansat primul spot TV (bit.ly/vivrespot2017), fiind difuzat in Romania, 

Bulgaria, Ungaria si Croatia. Vivre are vanzari la distanta in opt tari din Europa Centrala 

si de Est si atinge cifra de afaceri de 149.294.985 RON. 
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2018 

Este lansat vivre.gr (iulie) cu vanzari la distanta. In 2018, provocarea pentru Vivre 

este sa se diferentieze de toate marcile care vand decoratiuni pentru locuinte si promit sa 

inspire proprietarii de case. Cifra de afaceri creste la 193.067.042 RON. 

 
2019 

Compania isi continua cresterea si este dezvoltata campania de comunicare “E de 

pe Vivre”, care pozitioneaza Vivre ca principalul brand de e-commerce din segmentul de 

home&deco din regiune. Se deruleaza o semnificativa campanie de imagine, care 

culmineaza cu campania tactica de Black Friday din noiembrie, in care (in trei zile) sunt 

generate vanzari record de peste 6 milioane EUR. 

Algoritmii de inteligenta artificiala devin o componenta pe care o regasim in mai 

multe puncte cheie din companie, acest lucru permitand atat o crestere a eficientei in 

interiorul organizatiei, cat si o orientarea mai puternica catre experiente personalizate 

pentru client.  

Este generata o cifra de afaceri de 199.043.084 RON, din care 33,5% provine din 

vanzarea de articole de mobilier mari si mici, urmate de decoratiuni si accesorii pentru 

casa (12,3%) si bucatarie & dining (10,3%). De asemenea, in 2019 s-au repozitionat 

volumul de comenzi si valoarea cosului mediu, per total, veniturile continuandu-si 

trendul ascendent cu o marja bruta mult imbunatatita. 

 

12. Descrierea activitatii 

Emitentul Vivre Deco S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul comertului cu 

amanuntul prin intermediul internetului (detine si opereaza site-urile web: www.vivre.ro, 

www.vivre.bg, www.vivre.hu, www.vivre.hr, www.vivrehome.pl, www.vivrehome.sk, 

www.vivre.si, www.vivre.cz, www.vivre.gr). Practic, clientii pot cumpara de la Vivre doar 

prin intermediul site-urilor mentionate sau in aplicatii, in orice moment, din vasta oferta 

de produse de tipul: mobila, decor, bucatarie, dormitor, corpuri de iluminat, covoare, 

produse pentru baie, pentru organizare si produse de lifestyle. 

Unul din avantajele competitive al Vivre este diversitatea de produse (in orice moment se 

pot comanda peste 100.000 de produse unice (SKU) dintr-un total de peste 1,4 milioane 

produse diferite. Din oferta totala un procent de 33,5% sunt obiecte de mobilier de mari 

si mici dimensiuni, 8,7% textile si covoare, 12,3% decoratiuni si accesorii pentru casa, in 

timp ce bucatarie si dining reprezinta 10,3%, obiecte iluminat 7,5% si fashion 9,9%. Circa 

70% din produse sunt in stocul furnizorului si au o perioada de livrare de 3-4 saptamani, 

iar 30% din produse se afla in centrele logistice Vivre. Pentru acestea se ofera livrare 

rapida (1-2 zile in Romania si pana la 5 zile in alte tari, in functie de logistica locala). 

Produsele si informatiile legate de acestea (preturi, stoc, atribute, imagini etc.) 

sunt incarcate in platforma Vivre Partners de catre furnizori, aceasta fiind dezvoltata 

special pentru integrarea cu furnizorii si platformele acestora, oferind: 
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● informatii in timp real legate de colectiile active si sortimentul permanent, 

comenzi catre si de la furnizori, grafice etc.; 

● posibilitatea de a modifica stocuri; 

● interfata pentru adaugarea de informatii, atribute si imagini legate de produse. 

Imaginile sunt editate automat de catre platforma, reducand la minim timpul de 

procesare. 

Modelul de afaceri Vivre este adaptat in jurul inspiratiei si al implicarii clientilor, 

prin colectiile zilnice si sortimentul permanent. Acest model inovator permite companiei 

sa atraga si sa pastreze noi clienti si sa creasca in acelasi timp awareness-ul brandului 

Vivre. 

Pe pagina principala a site-ului web sunt prezentate in medie 10 colectii (selectii 

de produse) pe zi lucratoare - de luni pana vineri, fiecare avand in jur de 200 de articole. 

Lansarea de noi colectii include un mix de teme si marci, precum si categorii de produse. 

Colectiile pot fi inspirationale - teme si stiluri care sunt in tendinta (de exemplu, Flamingo 

Trend, Mediterranean Vibes, Cozy Lodge etc.) sau colectii de la marci cunoscute. Acestea 

dureaza intre 3 si 5 zile, prin urmare aspectul paginii de pornire se schimba constant, pe 

baza colectiilor active. Scopul Vivre este de a atrage clientii sa viziteze platforma ca parte 

a rutinei lor zilnice, oferindu-le un mod intuitiv si antrenant de a descoperi in fiecare zi o 

selectie de oferte noi. 

Oferta de produse din colectiile zilnice este disponibila doar in cantitati limitate si 

pentru o perioada limitata de timp, dar de obicei la preturi mai atractive in comparatie cu 

preturile de vanzare cu amanuntul recomandate. 

Pentru a completa oferta de produse a colectiilor zilnice, in 2017 a fost lansat 

portofoliul de produse permanent, care ofera clientilor un sortiment de best-seller-uri, 

format in prezent din aproximativ 100.000 de SKU-uri diferite, provenite de la peste 

2.000 de marci premium sau accesibile (1.000 de furnizori) din intreaga lume. Acest 

model raspunde nevoilor clientilor care doresc un produs specific care s-ar putea sa nu fie 

disponibil in colectiile zilnice. Astfel, Vivre se adapteaza la diferitele nevoi ale clientilor 

existenti si atrage noi segmente de clienti cu comportamente diferite de cumparare. 

Produsele din oferta permanenta sunt selectate utilizand preferintele clientilor 

colectate din selectiile zilnce. Prin relatiile bine stabilite cu furnizorii din intreaga lume, 

Vivre este pozitionata sa negocieze preturi speciale pentru bestseller-uri, generand astfel 

marje mai mari si oferind clientilor in acelasi timp produse la preturi atractive. 

In comparatie cu selectiile zilnice, oferta permanenta se bazeaza pe categorii, cu 

functii de cautare suplimentare, cum ar fi posibilitatea de a naviga si de a face cumparaturi 

in functie de subcategorie, de a cauta articole specifice folosind bara de cautare, de a aplica 

filtre pentru a restrange cautarile (de ex. pret, culoare, marca, stil, termen de livrare) si 

posibilitatea de a crea liste de dorinte. 

Modelul de sortiment permanent este conceput pentru a fi o continuare naturala a 

calatoriei de inspiratie a clientilor si pentru a creste retentia acestora. Din cei peste 
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313.000 clienti unici care au comandat in cursul anului 2019, 73% au cumparat din oferta 

permanenta, o crestere puternica comparativ cu 34% la nivelul anului 2018. 

Activitatile de marketing ale societatii au drept scop conducerea traficului maxim 

relevant catre site-urile web Vivre si crearea unei destinatii ideale pentru cumparaturi. 

Prin urmare, s-a dezvoltat o strategie de marketing care se concentreaza atat pe cresterea 

constientizarii organice a marcii Vivre, cresterea implicarii si inspiratiei clientilor, cat si 

pe canale de marketing platite, in special online. 

Sunt utilizate instrumente de marketing precum SEO, SEM, marketing afiliat, 

instrumente terte, marketing direct, aplicatii, content marketing, TV, radio, outdoor, PR, 

social media etc.) ale caror obiective principale sunt: 

● oferirea unei experiente de cumparare memorabile tuturor clientilor; 

● cresterea numarului de clienti noi si a volumului de vanzari; 

● mentinerea la zi a utilizatorilor cu cele mai recente tendinte in materie de decor. 

 

Strategia de marketing are doua abordari principale: 

● emotionala - pentru acei utilizatori care urmaresc Vivre pentru a se inspira si, de 

asemenea, pentru utilizatorii care doresc sa fie la curent cu ultimele tendinte in 

materie de decor si casa. Cea mai buna solutie pentru aceasta abordare este 

concentrarea pe generarea de lead-uri; 

● rationala - pentru acei utilizatori care stiu exact ce produse doresc si care sunt 

preturile pe care sunt dispusi sa le plateasca. Aceasta abordare este mai potrivita 

pentru canalele care se afla in partea inferioara a funnel-ului de conversie, pentru 

canalele orientate spre achizitii (ex. campanii de cautare). 

 

Canalele de marketing online includ marketingul motoarelor de cautare (de 

exemplu, in cooperare cu Google). In acest scop, sunt analizati in mod constant un numar 

mare de termeni de cautare in limbi relevante pentru pietele tinta ale Vivre, pentru a gasi 

termenii cei mai relevanti pentru orice anotimp dat si pentru a asigura un rang ridicat al 

site-urilor si aplicatiilor Vivre. In plus, sunt create campanii de retargeting, marketing 

afiliat, real time bidding, precum si de social media si se coopereaza in aceste eforturi cu 

companii cunoscute precum Facebook, RTB, 2Performant, Google si multe altele. 

Clientii inregistrati sunt alertati de colectiile zilnice prin intermediul unui 

newsletter zilnic, prin alerte web si mobile care prezinta colectiile si campaniile in fiecare 

dimineata, pentru ca utilizatorii sa ramana implicati si conectati cu platforma. Adresa de 

e-mail a unui client este un atu cheie pentru Vivre, deoarece permite companiei sa 

identifice, sa contacteze si sa se conecteze cu clientii (de exemplu, prin trimiterea de oferte 

personalizate, e-mailuri tranzactionale etc.). Newsletterele sunt concepute pentru a capta 

interesul utilizatorilor, oferind o imagine a colectiilor disponibile in ziua respectiva, 

inclusiv fotografii si descrieri ale marcilor si tipurilor de produse care sunt oferite si este 

un factor important al traficului.  
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De asemenea, se promoveaza activ pe tot parcursul anului evenimentele si 

campaniile prin intermediul reclamelor TV si radio, panourilor outdoor, social media, 

influenceri, comunicate de presa, pentru a fi, constant, cat mai aproape de clienti. 

Unii dintre utilizatorii Vivre devin imediat clienti atunci cand se inregistreaza 

pentru newsletter-ul zilnic, dar majoritatea clientilor se inscriu pentru prima data la 

buletinul zilnic pentru o perioada extinsa inainte de a face prima achizitie. Odata ce 

utilizatorii devin cumparatori pentru prima data, de obicei revin pe platforma pentru a 

face mai multe achizitii, devenind clienti repetitivi. In 2019, 72% din comenzi au fost 

plasate de clienti care au facut anterior o achizitie pe platforma Vivre. 

Pentru a maximiza implicarea clientilor, eforturile de marketing sunt concentrate 

pe o abordare mobila. Aplicatiile Vivre sunt disponibile atat pe Android, cat si pe iOS, si 

sunt concepute pentru a reflecta oferta web, permitand clientilor sa caute produse si sa se 

bucure de continut oriunde si oricand. Traficul mobil catre site-urile web si aplicatiile de 

smartphone-uri si tablete a reprezentat aproximativ 70% din traficul total in anul 2019. 

Importanta unei abordari “mobile first” va creste si mai mult in viitor, deoarece tot mai 

putini utilizatori folosesc un computer desktop pentru a naviga online si mai degraba se 

bazeaza pe smartphone-uri. 

 

13. Informatii cu privire la actiuni, structura actionariatului si structura 

Emitentului 

 

Structura Actionariatului la 28.02.2020 

Actionar 

 

Nr. actiuni 

detinute 

Procent 

detinere (%) 

Valoare 

Actiuni (RON) 

Neogen SA 347.530 50 3.475.300 

Advisory Delta SRL 312.777 45 3.127.770 

Nagy Vajda Andras Peter 34.753 5 347.530 

                                                                                                          Sursa: VIVRE DECO SA 

 

Actionarii fondatori sunt Advisory Delta, Grupul Neogen si Andras Nagy Vajda. 

1. Neogen SA este o societate pe actiuni romaneasca care se ocupa de crearea, 

achizitionarea si administrarea business-urlior inovatoare, in special din sectorul 

online. Este detinuta in proportie de 67% de Calin Fusu, 13,54% de Nagy Vajda 

Andras Peter, 10,86% de Bodo Zoltan Ferenc si 8,6% de Laszlo Robert. Societatea 

a fost infiintata in 2000 si de-a lungul istoriei a construit sau a investit in unele 

dintre cele mai de succes platforme din Romania, cum ar fi: Vivre Deco, BestJobs, 

Clever Taxi (vanduta catre Daimler), Casta, Conso si Cleany, Frisbo etc. 

2. Advisory Delta are un singur actionar, Walnut Investments OOD, o companie cu 

sediul in Bulgaria, care este detinuta de Oliver Cadogan, membru al Consiliului de 

Administratie al Vivre si sotul Monicai Cadogan, Directorul General al Companiei. 
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3. Nagy Vajda Andras Peter mai este actionar minoritar la VIVRE DECO SA detinand 

5% din companie fiind si Director Tehnic al acesteia.  

 

14. Conducerea societatii 

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, conducerea si administrarea 

VIVRE DECO sunt asigurate de Monica Cadogan, in calitate de Director General, avand 

un mandat incepand de la data de 19.01.2018 pana la data de 31.12.2021 si Directorii 

Executivi, conform tabelului de mai jos: 

Conducerea Societatii 

Directorii Executivi 

Monica Cadogan Director General 

Andras Nagy Director de Tehnologie 

Andrei Stanescu  Director Comercial 

Iulian Veghes Director Marketing 

Mihai Iova Director de Produs 

Ciprian Sirbu  Director Logistica 

Catalin Balan  Director Financiar 

Petronela Sanduleasa Director Resurse Umane 

                                                                                                             Sursa: VIVRE DECO SA 

Monica Cadogan, Fondator, Director General, a absolvit Academia de 

Studii Economice din Bucuresti, fiind licentiata in Economie. Si-a inceput activitatea ca 

CEO & Consultant Senior la  ADVISORY DELTA LTD in perioada 2004-2010, in 

calitate de Business Partner intre anii 2008-2012 la  BCMS MEDITERRANEAN 

OFFICE, ca Membru al Consiliului de Administratie la Neogen intre anii 2009-2015. In 

prezent detine functia de Fondator si CEO la VIVRE DECO si VIVRE Logistics din 

2012 si 2013 respectiv, iar din Februarie 2018 este Membru al Consiliului de 

Administratie la Purcari Wineries. 

o Domenii de expertiza 

o E-Commerce, Antreprenoriat 

o Experienta profesionala  

o Februarie 2018 – Prezent, Membru al Consiliului de Administratie la 

Purcari Wineries Plc 

o Ianuarie 2012 – Prezent, Fondator si Director General VIVRE DECO SA 

o Septembrie 2013 – Prezent, Co-Fondator si Director General la Vivre 

Logistics SRL 

o Ianuarie 2009 - Iunie 2015, Membru al Consiliului de Administratie la 
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Neogen SA 

o Septembrie 2008 – Martie 2012, Business Partner la BCMS 

MEDITERRANEAN OFFICE 

o Martie 2004 – Martie 2010, Director General & Consultant Senior la  

ADVISORY DELTA LTD 

o Educatie si formare:  

o Academia de Studii Economice din Bucuresti 

▪ Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, 1999-2003 

 

Andras Nagy, Fondator, Director de Tehnologie, a absolvit Universitatea 

Petru Maior din Targu Mures, obtinand licenta in Matematica si Informatica. Si-a inceput 

activitatea la societatea Neogen ca Product Developer dezvoltand proiectul BestJobs, cel 

mai mare proiect al Neogen SA, acum o companie separata (BestJobs Recrutare SA). In 

prezent este Fondator si Director Tehnic la VIVRE DECO SA. 

 

o Domenii de expertiza 

o E-Commerce, Online Marketing, Product Development 

o Experienta profesionala  

o Martie 2012 - Prezent, Director Tehnic la VIVRE DECO SA 

o August 2000 - Prezent, Fondator & Membru al Consiliului de Administratie 

Neogen SA (BestJobs) 

o Educatie si formare:  

o Universitatea „Petru Maior”, Targu Mures 

▪ Matematica si Informatica, 1996-2000 

 

Andrei Stanescu, Director Comercial, a absolvit Academia de Studii 

Economice din Bucuresti, obtinand licenta in Managementul Sistemelor Informationale. 

Dupa a urmat Masteratul in Managementul Resurselor Umane si  Serviciilor. Si-a inceput 

activitatea la Fashion Days Group AG in Planificare Organizationala pentru o perioada 

de 5 ani pana in Decembrie 2018. A fost Coordonator Comercial al departamentului de 

Fashion la eMAG in perioada Iulie 2017 – Decembrie 2018 si in prezent este Director 

Comercial la VIVRE DECO din Decembrie 2018. 

o Domenii de expertiza 

o E-Commerce, Managementul Vanzarilor, Management 

o Experienta profesionala  

o Decembrie 2018 – Prezent, Director Comercial la VIVRE DECO SA 

o Iulie 2017 - Decembrie 2018, Coordonator Comercial al departamentului de 

Fashion la eMAG 

o Septembrie 2014 – Decembrie 2018, Head of Planning la Fashion Days 
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Group AG 

▪ Iulie 2014 – August 2014, Manager Planificare Operationala  

▪ Septembrie 2013 – Iulie 2014, Planificator Operational 

▪ August 2012 – Mai 2014, Asistent Achizitii 

o Educatie si formare:  

o Academia de Studii Economice din Bucuresti 

▪ Masterat in Managementul Resurselor Umane si a Serviciilor, 2010-

2013 

▪ Licenta in Managementul Sistemelor Informationale, 2007-2010 

 

Iulian Veghes, Director Marketing, a absolvit Universitatea din Bucuresti, 

fiind licentiat in Jurnalism. Dupa a urmat Masteratul in Relatii Publice la SNSPA si 

Doctoratul in Media si Comunicare la Universitatea din Bucuresti. Are o experienta de 

peste 20 de ani in Relatii Publice, Marketing si Comunicare, din 2008 este colaborator  al 

Universitatii din Bucuresti, in 2015 primind gradul de lector universitar) 

o Domenii de expertiza 

o E-Commerce, Online Communication, Online Advertising, Relatii Publice 

o Experienta profesionala  

o Mai  2018 – Prezent, Director Marketing at VIVRE DECO SA 

o Februarie 2008 – Prezent, Lector Universitar la Universitatea din 

Bucuresti 

o Iulie 2016 -Mai 2018,  Head of Performance Marketing la Fashion Days 

Group 

o Martie  2016 - Iulie 2016, Head of Performance Marketing la Dare Digital 

(Frank Group)  

o Mai 2015 – Martie 2016, Head of PPC la  CEL.ro 

o Iulie 2007 – Februarie 2015, Manager Online Media la 24 Media Center 

o Iulie 2010 – Iunie 2012, Online Communication Adviser la Inform 

Media SRL 

o Martie 2009 – Octombrie 2009, Online Manager la Vel Pitar 

o Ianuarie 2005 – Iunie 2007, Manager General la Interlogics 

o Septembrie 2002 – Decembrie 2004, Manager Online PR  la InterLogics 

eGovernment (Germania) 

o August 1998 – Septembrie 2001, Manager de Marketing la ICL 

Computers 

o Educatie si formare:  

o Universitatea din Bucuresti 

▪ Licenta in Jurnalism, 1996-1999 

o Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative 

▪ Masterat in Relatii Publice, 1999-2001 
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o Universitatea din Bucuresti  

▪ Doctorat in Media si Comunicare, 2009-2014 

 

Mihai Iova, Director de Produs,  a fost cursant in  cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucuresti, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica. 

Are o  exeperinta de peste 15 ani in dezvoltare de produse online, online advertising si 

user experience, in industrii precum Publishing, AdTech si,  acum,  Ecommerce. De-a 

lungul carierei a fondat si participat in mai multe start-up-uri, avand la activ un exit din 

Brainient catre Teads in 2016.  

o  Domenii de expertiza 

o Product Management, Online Advertising, User Experience  

o Experienta profesionala  

o Mai 2019 - Prezent, Director de Produs la VIVRE DECO SA 

o Septembrie 2016 - Aprilie 2019, Director de Produs si Designer Lead UX/UI 

la Teads 

o August 2013 - Septembrie 2016, Head of Experience Design la Brainient 

o Decembrie 2012 - August 2013, Director de Creatie & Productie la 

Brainient 

o Iulie 2010 - Decembrie 2012, Director de Creatie la Brainient 

o Noiembrie 2011 - Decembrie 2012, Co-fondator la Makan Studio 

o Mai 2010 - August 2011, Fondator la T-Vice Magazine 

o Noiembrie 2007 - Iulie 2010, Designer Grafic la InternetCorp 

 

Ciprian Sirbu, Director Logistica, a absolvit Universitatea Romano-

Americana din Bucuresti, fiind licentiat in Relatii Economic Internationale in anul 2008. 

Si-a inceput activitatea in Logistica in 2011 la Prosider International Trading, 

continuand din 2015 in cadrul VIVRE DECO si VIVRE Logistics. 

o Domenii de expertiza 

o Logistica, Management, Negocieri 

o Experienta profesionala  

o August 2016 – Prezent, Director de Operatiuni la Vivre Logistics SRL 

o August 2015 – Prezent, Direct Logistica la VIVRE DECO SA 

o Ianuarie 2011 - Iunie 2015, Manager Logistica la Prosider International 

Trading 

o Martie 2009 - Decembrie 2010, manager de Proiect la IT Assist 

o Educatie si formare:  

o Universitatea Romano-Americana 

▪ Relatii Economice Internationale, 2004-2008 
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Catalin Balan, Director Financiar, a absolvit Academia de Studii Economice  

din Bucuresti, fiind licentiat in Economie in anul 2008. Si-a inceput activitatea in 2008 

ca si auditor financiar in cadrul PricewatehouseCoopers Romania unde a activat timp de 

8 ani, ultimul rol ocupat in aceasta companie fiind cea de  Manager in departamentul de 

Assurance Services, dupa care a activat in calitate de Director Financiar al Retelei de 

Farmacii Dona. Din Aprilie 2019 este Director Financiar al VIVRE DECO. 

o Domenii de expertiza 

o IFRS, Raportare financiara, Analiza financiara 

o Experienta profesionala  

o Aprilie 2019 – Prezent, Director Financiar la VIVRE DECO SA 

o Iulie 2016 – Martie 2019, Director Financiar si Membru al Consiliului de 

Administratie al Grupului de Farmacii Dona 

o August 2008 – Iunie 2016, Manager la PwC 

o Educatie si formare:  

▪ Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2004-2008  

▪ Membru ACCA UK din 2014  

▪ Membru Camera Auditorilor Financiari din Romania din 2015 

 

Petronela Sanduleasa, Director Resurse Umane, a absolvit Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, fiind licentiata in Economie in anul 2006. Si-a inceput 

activitatea in domeniul Resurse Umane  in rolul de Consultant in Recrutari la Job 

Avantaj, dupa care si-a continuat cariera la OTZ Group. Din septembrie 2018 este 

Director de Resurse Umane al VIVRE DECO. 

o Domenii de expertiza 

o Performance Management, Dezvoltare organizationala, Coaching 

o Experienta profesionala  

o Septembrie 2018 - Prezent, Director Resurse Umane la VIVRE DECO 

o Noiembrie 2017 - Septembrie 2018, Director Resurse Umane la Total 

Waste Management 

o Ianuarie 2014 – Noiembrie 2017, Director Resurse Umane la OTZ Group 

▪ Noiembrie 2008 - Ianuarie 2014, Director Resurse Umane 

▪ Martie 2008 - Noiembrie 2008, Manager Resurse Umane 

o Iulie 2006 - Martie 2008, Consultant in Recrutari la Job Avantaj 

 

o Educatie si formare:  

o Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iasi 

 

Consiliul de Administratie 

Conform actului constitutiv, societatea este administrata de un consiliu de administratie, 
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format din trei membrii, avand un mandat de 4 ani ce expira la 31.12.2021. Membrii 

consiliul de administratie al Vivre Deco sunt prezentati in tabelul de mai jos: 

Membrii Consiliului de Administratie 

Andras Nagy Presedinte  

Calin Fusu Membru  

Oliver Cadogan Membru 

                                                                                                             Sursa: VIVRE DECO SA 

Andras Nagy, Co-Fondator, Presedinte CA, Director de Tehnologie, a 

absolvit Universitatea Petru Maior din Targu Mures, obtinand licenta in Matematica si 

Informatica. Si-a inceput activitatea la societatea Neogen ca Product Developer 

dezvoltand proiectul BestJobs, cel mai mare proiect al Neogen SA, acum o companie 

separata (BestJobs Recrutare SA). In prezent este Fondator si Director Tehnic la VIVRE 

DECO SA. 

o Domenii de expertiza 

o E-Commerce, Online Marketing, Product Development 

o Experienta profesionala  

o Martie 2012 - Prezent, Director Tehnic la VIVRE DECO SA 

o August 2000 - Prezent, Fondator & Membru al Consiliului de Administratie 

Neogen SA (BestJobs) 

o Educatie si formare:  

o Universitatea „Petru Maior”, Targu Mures 

▪ Matematica si Informatica, 1996-2000 

 

Calin Fusu, Co-Fondator, Membru CA, a absolvit Academia de Studii 

Economice din Bucuresti, fiind licentiat in Relatii Internationale in anul 1995. Si-a 

inceput activitatea ca Equity Trader la NCH Capital, dupa care a fondat si condus din 

pozitia de CEO compania BestJobs din 2000 pana in 2019. Din februarie 2012 este co-

fondator al VIVRE DECO SA. 

o Domenii de expertiza 

o Relatii publice, social media, online advertising  

o Experienta profesionala  

o Februarie 2012 - Prezent, Co-Fondator & Membru CA la VIVRE DECO 

o August 2000 - Martie 2019, Fondator & CEO BestJobs 

o Iunie 1995 – Iulie 2000, Equity Trader la NCH Capital 

o Educatie si formare:  

o Academia de Studii Economice din Bucuresti, 1990-1995 

 

Oliver Cadogan, Co-Fondator, membru CA, a absolvit University College 
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Cork din Irlanda, fiind licentiat in Economie si Contabilitate in anul 1998. Si-a inceput 

activitatea in cadrul departamentului de Audit si Consultanta al PricewaterhouseCoopers 

din Irlanda, dupa care si-a continuat cariera la Legg Mason. Din februarie 2012 este co-

fondator si membru CA al VIVRE DECO SA, iar din Ianuarie 2017 detine si rolul de 

Director de Strategie si Investitii. 

o Domenii de expertiza 

o Due Diligence, investitii, management de portofoliu  

o Experienta profesionala  

o Ianuarie 2017 – Prezent, Director de Strategie si Investitii la VIVRE DECO 

o Februarie 2012 - Prezent, Co-Fondator & Membru CA la VIVRE DECO 

o Ianuarie 2006 - Prezent, Fondator Active Property Investments Ltd 

o 2003 - 2006, Equity Analyst la Legg Mason 

o 1998 - 2003,  Audit si Consultanta la PricewaterhouseCoopers 

 

o Educatie si formare:  

o Royal Institute of Chartered Surveyors, 2010 - 2011 

o Institute of Chartered Accountants of Ireland, 1998 – 2001 

o University College Cork, 1994 – 1998 

 

Organigrama Emitentului

 
 

                                                                                                                           Sursa: VIVRE DECO SA 

15. Detalii cu privire la angajati 

La data de 31.12.2019, numarul mediu de angajati care isi desfasurau activitatea in 

cadrul celor doua companii, Vivre Deco si Vivre Logistics, era de 282, acestia fiind 

repartizati in mai multe departamente, conform tabelului urmator: 

 

Repartizarea angajatilor pe departamente (evolutie 2014 – 31.12.2019) 

 

 
Consiliu de 

Administratie 

 
Format din 3 Membri 

 Financiar 

Catalin Balan 
 
Resurse 
Umane 

Petronela Sanduleasa 

 Marketing 

Iulian Veghes 
 Comercial 

Andrei Stanescu 
 Logistica 

Ciprian Sirbu 
 Tehnologie 

Andras Nagy 
 Produs 

Mihai Iova 

 CEO 

Monica Cadogan 
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Departament 
Numar 
angajati  

2015 

Numar 
angajati 

2016 

Numar 
angajati 

2017 

Numar 
angajati 

2018 

Numar 
angajati 

2019 

Consiliul de Administratie 0 0 0 3 3 

Conducere Executiva 1 2 2 1 1 

Financiar 7 7 6 7 8 

Resurse Umane 4 6 8 7 7 

Marketing 46 52 59 65 65 

Comercial 21 22 24 32 38 

Logistica* 0 0 0 0 133 

Total Vivre Deco  79 89 99 115 255 

      

Logistica* 52 79 110 168 0 

Dezvoltare Software 6 6 9 16 22 

Dezvoltare Produs 2 2 4 5 5 

Total Vivre Logistics 60 87 123 189 27 

      

TOTAL GRUP 139 176 222 304 282 
Sursa: VIVRE DECO SA 

  * Transfer de activitate incepand cu 01.12.2019 din Vivre Logistics SRL in Vivre Deco SA; 
 

 

 

 
 

Sursa: VIVRE DECO SA 
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  Numarul de angajati a crescut in concordanta cu extinderea afacerii pe noi piete 

din Europa Centrala si de Est, cea mai evidenta crestere fiind observata in cadrul 

departamentelor marketing si logistica, acestea reprezentand nucleul de activitate a 

companiei. Lucratorii din marketing, care creeaza vizibilitate brandului Vivre au avut o 

crestere de aprox. 15% pe an in perioada 2015-2019. La fel si numarul angajatilor la 

depozitul companiei a crescut datorita maririi volumului comenzilor procesate cu aprox. 

45-50% anual. Scaderea numarului de angajati activi in logistica in perioada anului 2019 

se datoreaza integrarii departamentului si a personalului din Vivre Logistics in cadrul 

Vivre Deco S.A. si optimizarii proceselor. In acelasi timp, datorita dezvoltarii accelerate a 

companiei, a aparut nevoia de angajati in cadrul departamentelor financiar si comercial, 

pentru a sustine operatiunile de zi cu zi si pentru a facilita continuarea expansiunii 

companiei.  

 

 
Sursa: VIVRE DECO SA 

Incadrare angajati in functie de studii (evolutie 2014 – 31.12.2019) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Angajati cu studii superioare 71 83 101 130 138 

Angajati cu studii medii 68 93 121 174 144 

Total 139 176 222 304 282 
Sursa: VIVRE DECO SA 

 

  La data de 31.12.2019, aproximativ 49% din angajatii companiei aveau studii 

superioare, iar 51% studii medii. Ponderea aceasta este datorata faptului ca majoritatea 

absoluta a lucratorilor care nu detin studii superioare sunt lucratorii din domeniul 

logistica, care lucreaza la depozitul companiei. 
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16. Cota de piata/Principalii competitori 

 

Vivre activeaza in sectorul de retail de mobila si decoratiuni, canalul de vanzari 

fiind in proportie de 100% online, in toate pietele in care este prezenta compania. 

Segmentul de comert online este in continua dezvoltare la nivel european, in special in 

regiunea Europei Centrale si de Est, care inregistreaza cele mai mari cresteri, spre 

doesebire de tarile vestice unde acest segment este mult mai dezvoltat.  

Conform unui raport publicat de Ecommerce Europe in 2018, comertul cu 

amanuntul online si-a continuat cresterea de doua cifre, evolutie sustinuta de cresterea 

cifrei de afaceri europeana a comertului electronic cu 12,8% ajungand la 540 miliarde 

EUR in 2017 si la 602 miliarde EUR in 2018, reprezentand o crestere de 11,5%. Acest lucru 

demonstreaza o rata de crestere impresionanta de 96,1% fata de cifra din 2013 de 307 

miliarde EUR. 

Indicatorul care masoara penetrarea internetului creste, de asemenea, intr-un ritm 

constant, aproximativ 83% dintre persoane sunt conectate la internet in 2018, comparativ 

cu 81% in 2017. 

Nivelurile de cumparaturi online difera foarte mult de regiune si reprezinta un 

potential public cu care Vivre sa isi dezvolte baza de consumatori in viitor. Tari precum 

Suedia si Marea Britanie reprezinta piete care au bazele de consum e-commerce mature 

si obisnuiesc sa comande bunuri / servicii pe internet (82%, 81% si, respectiv, 78%). Cu 

toate acestea, in tari precum Romania, Croatia, Serbia, Bulgaria sau Grecia, procentul de 

persoane care au achizitionat online in ultimele 12 luni este mult mai mic, dar rata de 

crestere a comertului electronic este ridicata, oferind companiei posibilitatea de a-si 

concentra eforturile catre astfel de piete. 

Un alt criteriu definitoriu al pietei, in ceea ce priveste categoria de bunuri cel mai 

des cumparate de consumatori: articolele de imbracaminte si sport (36%) sunt in topul 

listei. Acestea sunt urmate indeaproape de Media si Computere (31%), Calatorii (31%) si 

de segmentul Vivre, Produse de Uz Casnic (26%). 

Oportunitatea de crestere pentru Vivre este imensa: in prezent, exista o piata 

online de 1,3 miliarde EUR in geografiile in care Societatea este prezenta, cu o rata medie 

anuala de crestere de 12,5% pentru 2019-2023.  

In Republica Ceha, PIB-ul pe cap de locuitor este de 19,556 EUR, penetrarea 
internetului fiind de 85%, cumparatorii online fiind in proportie de 60,33% si 
cumparatorii transfrontalieri de 11%. PIB-ul comertului electronic este de 2,45%, iar 
sectorul comertului electronic creste cu o rata de aproximativ 12%. Numarul de cehi care 
cumpara online (65%) urmeaza indeaproape media de 68% a UE. In 2018, consumatorii 
online din Cehia se afla in primele cinci tari din Europa cand vine vorba de 
„disponibilitatea de a face cumparaturi”, deoarece 43% din bunurile nealimentare si 
tehnice sunt vandute prin internet. 

In Slovacia, PIB-ul pe cap de locuitor este de 16,475  EUR, penetrarea internetului 
de 83%, cumparatorii online la aproximativ 59% si cumparatorii transfrontalieri la 26%. 
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PIB-ul electronic este de 0,83%, iar sectorul comertului electronic creste cu o rata de 
aproximativ 10%. 

In Ungaria, PIB-ul pe cap de locuitor este de 13,696 EUR, penetrarea internetului 
la 79%, cumparatorii online la aproximativ 41% si cumparatorii X-border la 15%. PiB-ul 
electronic este la 2,11%, iar sectorul comertului electronic creste cu o rata de aproximativ 
13%. 

In Polonia, PIB-ul pe cap de locuitor este de 13,067 EUR, penetrarea internetului 
la 72%, cumparatorii online la aproximativ 49% si cumparatorii transfrontalieri la 6%. 
PiB-ul electronic este de 1,65%, iar sectorul comertului electronic creste cu o rata de 
aproximativ 10%. 

In Slovenia, PIB-ul pe cap de locuitor este de 22,137 EUR, penetrarea internetului 
la 80%, cumparatorii online la 46% si cumparatorii transfrontalieri la 27%. PIB-ul 
electronic este de 0,66%, iar sectorul comertului electronic creste cu o rata de aproximativ 
10%.  

In Bulgaria, PIB-ul pe cap de locuitor este de 7,857 EUR, penetrarea internetului 
la 67%, cumparatorii online la aproximativ 26% si cumparatorii transfrontalieri la 35%. 
PIB-ul electronic este de 1,15%, iar sectorul comertului electronic creste cu o rata de 
aproximativ 22%. 

In Romania, PIB-ul pe cap de locuitor este de 10,424 EUR, penetrarea internetului 
la 70%, cumparatorii online la 16% si cumparatorii transfrontalieri la 3%. PIB-ul 
electronic este de 1,88%, iar sectorul comertului electronic creste cu o rata de aproximativ 
40%. 

In Croatia, PIB-ul pe cap de locuitor este de 12,634 EUR, penetrarea internetului 
la 69%, cumparatorii online la aproximativ 29% si cumparatorii transfrontalieri la 18%. 
PiB-ul electronic este de 0,89%, iar sectorul comertului electronic creste cu o rata de 
aproximativ 11%.  

In Grecia, PIB-ul pe cap de locuitor este de 17,223 EUR, penetrarea internetului la 
70%, cumparatorii online la 36% si cumparatorii transfrontalieri la 25%. PiB-ul electronic 
este de 2,67%, iar sectorul comertului electronic creste cu o rata de aproximativ 22%.  

Indicatorul PIB pe cap de locuitor prezentat mai sus pentru fiecare tara a fost 
preluat din baza de date a World Bank, pentru anul 2018, iar restul informatiilor au fost 
preluate din raportul Ecommerce Europe din 2018.  
 

Prezenta internationala 
 

Vivre si-a inceput activitatea in anul 2012 in Romania, iar din anul 2013 a demarat 
un proces amplu de extindere la nivel regional, ajungand la un numar total de 9 tari in 
2019. In graficul de mai jos sunt prezentate tarile in care este prezenta Vivre, precum si 
anii in care au avut loc aceste inaugurari: 
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Sursa: VIVRE DECO SA 

 

Principalii concurenti 
 

Vivre este unul dintre principalii comercianti de produse Home & Deco in pietele 
in care este prezent. Principalii concurenti identificati de Vivre in cele 9 piete in care 
activeaza sunt: Ikea, Jysk, Kika, Bonami, Westwing si Mobexpert. Majoritatea acestor 
concurenti, cu exceptia Mobexpert, sunt prezenti in aproape aceleasi tari in care se afla si 
Vivre. In tabelul de mai jos sunt evidentiati principalii concurenti din fiecare tara: 
 

Prezenta principalilor concurenti in fiecare tara 
 

 Romania Bulgaria Ungaria Croatia Slovacia Slovenia Cehia Polonia Grecia 

Ikea x x x x x  x x x 

Jysk x x x x x x x x x 

Kika x  x  x  x   

Bonami x  x  x  x x  

Westwing     x  x x  

Mobexpert x         

Sursa: VIVRE DECO SA 

Companie Descriere 
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Ikea 
 

Compania isi distribuie bunurile prin intermediul magazinelor cu 
depozite cu vanzare, care contin mobila si decoratiuni; cele mai multe 
piese de mobilier si accesorii sunt asamblate de catre cumparator. 
Lantul are 389 de magazine in 50 de tari, majoritatea in Europa, iar 
restul in Statele Unite, Canada, Asia si Australia. 
In ultimii cativa ani, brandul si-a crescut agresiv prezenta in comertul 
electronic, prin cresterea numarului de produse disponibile pentru 
achizitionarea online, optimizarea experientei mobile si a site-urilor 
web si concentrarea asupra canalelor de marketing online. 

Jysk 
 

JYSK Group este format din trei entitati: JYSK Nordic, Danisches 
Bettenlager si JYSK Franchise. JYSK Nordic opereaza magazine JYSK 
in 20 de tari, inclusiv Scandinavia, Europa de Est si Centrala, si China. 
Danisches Bettenlager opereaza magazine in Germania, Austria, 
Elvetia, Italia, Franta, Spania si Portugalia. JYSK Franchise este 
prezent in 24 de tari. 

Kika 
 

Compania a dezvoltat in total 26 de locatii in Austria si 21 de locatii in 
Europa Centrala si de Est: 6 in Ungaria, 9 in Cehia, 5 in Slovacia si 
doua magazine de mobila in Romania. In 2013, kika a devenit parte a 
grupului Steinhoff, al doilea cel mai mare retailer de mobila din lume. 

Bonami 
 

Bonami, este un retailer de mobila ceh, specializat în comercializarea 
online de mobilier, decoratiuni interioare si alte produse pentru casa, 
prezent in 5 tari ale Europei de Est (Cehia, Romania, Polonia, Slovacia, 
Ungaria). 

Westwing Westwing a fost fondat in 2011 de catre Delia Fischer si cei patru co-
fondatori ai acesteia. Westwing este prezent acum in 11 tari europene 
(Germania, Spania, Polonia, Olanda, Austria, Franta, Republica Ceha, 
Belgia, italia, Slovacia, Elvetia) si a generat venituri in valoare de 254 
milioane EUR in 2018.  

Sursa: VIVRE DECO SA 

          

Cota de piata 
 
Conform analizelor de piata efectuate de catre Emitent in ianuarie 2020, Vivre se 

afla printre cei mai importanti 5 jucatori din principalele piete in care activeaza compania, 
si anume Romania, Bulgaria, Ungaria si Croatia.  

La nivel general, cota de piata a Vivre pe pietele existente a fost de 2,6% in 2019, 
iar managementul companiei se asteapta ca aceasta cota de piata sa ajunga la circa 6% 
pana in 2024. 
 
Avantaje competitive 
 
Vivre detine un numar mare de avantaje competitive fata de principalii concurenti pe 
piata: 

- Cresterea constanta si diversificarea portofoliului de produse (in prezent peste 

100.000 SKU), care este mult mai mare fata de cel al competitiei, in special offline, 
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care, conform Statista, va reprezenta 89% din totalul vanzarilor home & deco din 

anul 2023; 

- Platforma dedicata pentru furnizori, care permite procesarea unui numar mare de 

produse si divesificarea accelerata a sortimentului;  

- Existenta unei platforme tehnologice modulare, dezvoltate in-house, care permite 

extinderea in alte piete intr-o perioada de timp foarte scazuta si cu costuri reduse; 

- Structura logistica si de fulfillment proprie, care permite o flexibilitate si 

adaptabilitate ridicata. 

 

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

business 

 

Cifra de afaceri a Vivre Deco este compusa din veniturile provenite din 

comercializarea produselor de mobilier si decoratiuni din urmatoarele categorii: baie, 

dormitor, bucatarie, mobilier, decoratiuni si accesorii pentru casa, iluminat, stil de viata 

si fashion, textile si covoare. 

In tabelul urmator este prezentata evolutia anuala a cifrei de afaceri in perioada 

2017-2019, segmentata pe fiecare categorie de produs in parte: 

 

RON 2017 2018 2019 
Baie          11.439.285           14.601.962            13.269.861  
Dormitor          15.218.642          19.240.345             22.222.118  
Decoratiuni si accesorii pentru casa          25.417.939          28.220.892           24.439.086  
Mobilier          37.416.822          51.462.402            66.673.169  
Bucatarie         22.829.532          26.287.498           20.532.547  
Stil de viata si fashion          17.906.077          25.955.057            19.726.472  
Iluminat            9.517.849           12.796.284            14.829.315  
Textile si covoare           9.548.838          14.502.603            17.348.037  
Total   149.294.985    193.067.042    199.040.604  

Sursa: VIVRE DECO SA 
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Ponderea categoriilor de produse in cifra de afaceri totala 

(%, 2019) 

 
                                                                                                  Sursa: VIVRE DECO SA 

 

In graficul de mai sus sunt prezentate ponderile principalelor categorii de produse 

in cifra de afaceri inregistrata in 2019. Astfel, cele mai mari vanzari au fost generate de 

produsele de mobilier, cu o pondere de 33,5%, urmate de decoratiuni si accesorii pentru 

casa cu 12,3%, si accessorii pentru dormitor cu 11,2%, acestea reprezentand 57% din 

vanzarile totale. 

 

Ponderea fiecarei tari in parte in cifra de afaceri totala 

(%, 2019) 

 

 
                                                                                                                                        Sursa: VIVRE DECO SA 
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Dintre cele 9 tari in care Vivre este prezenta, Romania este cea mai semnificativa 

piata din punct de vedere al vanzarilor, reprezentand 42,6% din cifra de afaceri din 2019. 

Ponderi semnificative au avut si Bulgaria cu 17,6%, Croatia cu 11,9% si Ungaria cu 11,3%. 

 

18. Clienti si furnizori / contracte semnificative 

 

Modelul de afaceri Vivre este atat unul inspirational bazat pe colectiile zilnice 
tematice, cat si unul care raspunde nevoilor curente ale clientilor, axat pe o oferta 
permanenta de produse pe site, oferta in continua crestere si care este adaptata constant 
la asteptarile pietei. 

  

 
 

Sursa: VIVRE DECO SA 
 

Numarul de clienti a crescut in medie cu 27% anual, de la 122.000 clienti unici in 
2015 la peste 313.000 clienti unici in 2019. Ponderea clientilor noi este pe un trend 
ascendent, ca urmare a eforturilor depuse pentru extinderea gamei de produse si lansarea 
brandului pe noi piete. De asemenea, clientii recurenti au un rol foarte bine definit in 
strategia Vivre, in acest sens un nou plan de loializare va fi implementat pana la mijlocul 
anului 2020. 
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         Sursa: VIVRE DECO SA 

 
Clientii Vivre sunt 80% persoane de sex feminin si 20% persoane de sex masculin. 

Ponderea barbatilor a crescut in ultimii ani, de la 15,8% in 2017 la 20,4% in 2019, datorita 
diversificarii paletei de produse.  

 
Sursa: VIVRE DECO SA 

 
 

Din punct de vedere al varstei, cea mai mare pondere a clientilor este reprezentata 
de persoane cu varsta cuprinsa intre 25 de ani si 34 de ani, iar a doua categorie de varsta 
este 35-44 ani. Peste 64% dintre clientii Vivre sunt persoane cu varste cuprinse intre 18 
ani si 44 de ani. Aceste persoane sunt cele mai active, au o afinitate ridicata catre 
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tehnologie si adopta cel mai rapid tendintele de cumparaturi online. In ultimii ani s-a 
observat o crestere a segmentului 45-54 ani, de la 11% in 2015 la 16,9% in 2019, in special 
datorita cresterii penetrarii comertului online coroborata cu diversificarea ofertei de 
produse. 
 

 
Sursa: VIVRE DECO SA 
 

In cazul Romaniei, ponderea clientilor din provincie este pe un trend usor 
ascendent daca ne raportam la 2015, 65,7% vs. 69,3% in 2019. Acest lucru este normal 
avand in vedere evolutia pozitiva a veniturilor populatiei din provincie in ultimii ani, 
dezvoltarea hub-urilor logistice si cresterea numarului de curieri. Acelasi trend poate fi 
observat si in celelalte opt tari in care Vivre este prezent. 
 
 

 
Sursa: VIVRE DECO SA 

 
Vivre are o baza de peste 8.700 furnizori dintre care aproximativ 600-700 sunt 

furnizori activi in fiecare an. Sunt catalogati ca activi furnizori care livreaza minim o 
comanda in decursul unui an. Una din principalele activitati a departamentului Comercial 
din cadrul Vivre este atat sporirea numarului de parteneri dar si maximizarea rezultatelor 
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acestora. In acest fel, diveritatea de produse oferite clientilor creste de la an la an. Mai 
mult, comunicarea cu partenerii se realizeaza prin intermediul unei platforme dezvoltate 
de catre inginerii Vivre, loc in care furnizorii participa activ la cresterea cifrei de afaceri 
propunand produse, preturi sau oferte speciale. Platforma Partners optimizeaza 
colaborarea cu furnizorii prin automatizarea proceselor de colectare de produse, 
facturare, sincronizare de stocuri, trasabilitate a produselor si analiza vanzarilor. Toate 
acestea permit o diversificare accelerata a ofertei intr-un timp mult mai scurt. 

 
 

 
Sursa: VIVRE DECO SA 

 
La nivelul anului 2019, cel mai mare furnizor Vivre reprezenta 12,1% din achizitiile 

totale ale Societatii, in timp ce cei mai mari 10 furnizori reprezentau 32,7% din total 
achizitii, ceea ce arata un grad ridicat de independenta comerciala fata de furnizori. 
 
19.  Principalii indicatori operationali 

   
Din punct de vedere operational, Vivre a avut o perioada de crestere semnificativa, 

lucru cel mai usor de evidentiat prin intermediul volumului de comenzi.  

 

        Sursa: VIVRE DECO SA 
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Intre 2015 si 2018 volumul comenzilor s-a dublat, de la 473.000 de comenzi la 
peste 963.000 de comenzi. Astfel Vivre a ajuns printre cei mai mari retaileri de home & 
deco din regiune care isi desfasoara activitatea exclusiv online. In 2019, a avut loc o usoara 
scadere a volumului de comenzi si o crestere semnificativa a cosului mediu, ceea ce a 
condus la continuarea cresterii vanzarilor, insa cu o marja de profit imbunatatita. 

De asemenea, rata de retur s-a diminuat usor in 2019 fata de 2018, ajungand la un 
nivel de 6,25%. Acest lucru a fost realizat prin imbunatatirea proceselor interne si 
dezvoltarea de noi proceduri. Exista o preocupare constanta pentru a diminua acest 
indicator, iar pentru 2020 sunt in plan actiuni in acest sens. 

 

         Sursa: VIVRE DECO SA 

Valoarea totala a comenzilor plasate (fara T.V.A.) a crescut cu 4,5% fata de 2018, 
pana la 60,3 milioane EUR. Acest lucru a fost posibil ca urmare a cresterii cosului mediu 
cu aproximativ 12% (de la 60 EUR in 2018 la 67 EUR in 2019), realizata prin focusul pe 
categoria mobilier, unde preturile per produs sunt mai ridicate si marjele sanatoase. 

 
Sursa: VIVRE DECO SA 
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In perioada 2015-2019, traficul a inregistrat o crestere medie anuala de 30%, 

aceasta evolutie datorandu-se atat cresterii notorietatii brandului, cat si eforturilor 
sustinute de marketing.  

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

Traficul generat de dispozitivele mobile a inregistrat o crestere semnificativa in 
ultimii ani, de la aproximativ 28% in anul 2015 la aproape 70% in 2019. Analizand 
evolutia traficului in functie de dispozitive, putem spune ca este similara cu evolutia pietei 
de online. In ceea ce priveste distributia comenzilor plasate, dispozitivele mobile sunt in 
top, insa ponderea acestora este putin peste 51%, 45% din comenzile plasate sunt atribuite 
desktop-ului, iar restul comenzilor sunt plasate de pe tablete.  

Raspunsul Societatii la indreptarea clientilor spre dispozitivele mobile este 
refacerea aplicatiei Vivre, atat pe iOS, cat si pe Android. Avand in vedere ca dezvoltarea 
necesita un consum mare de resurse s-a apelat la furnizori externi de tehnologie atat 
pentru dezvoltarea aplicatiei, cat si pentru crearea interfetei cu utilizatorii. Aportul de 
tehnologie al furnizorului este o extindere a arhitecturii Vivre existente, fiind facila o 
internalizare viitoare. Conducerea Vivre estimeaza ca in iunie 2020 aplicatia sa fie lansata 
pe ambele platforme, iOS si Android, iar la sfarsitul anului sa se internalizeze efortul 
partenerilor externi. 

 
Sursa: VIVRE DECO SA 
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Pe masura ce gama de produse a devenit mai varianta, imbunatatirea procesului 
de descoperire a produsului pentru client a capatat o importanta mai mare. In acest sens, 
Compania a investit constant in dezvoltarea de functionalitati care sa scurteze drumul 
clientilor catre produsele dorite, ceea ce a dus la o scadere a numarului mediu de pagini 
accesate per vizita.  

 
Sursa: VIVRE DECO SA 

 
Analiza pe cohortele de clienti intrati in ecosistemul Vivre incepand cu anul 2012 

arata ca achizitia medie per client este de 212 EUR in primul an, 111 EUR in anul al doilea 
si aprox. 96 EUR pe an in urmatorii trei ani, ajungand dupa cinci ani la circa 612 EUR. 
 

20. Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile ale 

Emitentului  

 
Situatiile financiare individuale din 2017 si 2018 au fost auditate de catre compania 

Ernst & Young Assurance Services SRL (http://eyromania.ro/) cu sediul în Tower Center, 
etaj 22 B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, 011171 Bucuresti, sector 1 Romania, 
J40/5964/1999, CUI 11909783, inregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. FA 77, 
prin reprezentat legal auditor certificat Lupea Alexandru inregistrat in Registrul Public 
Electronic cu nr. AF 273. Situatiile financiare individuale din 2019 au fost intocmite de 
catre conducerea executiva a societatii si nu au fost auditate, dar Societatea a incheiat un 
contract cu Ernst & Young in acest sens, 

Contul de profit si pierdere 

RON 2017A   2018A 2019E 
Total Venituri 149.865.136 193.773.743  199.612.682 

Crestere (%) - 29,3% 3,0% 

EBITDA 2.368.053 2.758.723 7.139.131 
Marja (%) 1,6% 1,4% 3,6% 

Profitul din exploatare (590) 1.501.095 4.892.175 

Marja (%) (0%) 0,8% 2,5% 
Profitul net 338.836 1.285.754 3.430.693 
Marja (%) 0,2% 0,7% 1,7% 
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       Nota: A=Auditat                                                                                        Sursa: VIVRE DECO SA 

Venituri 

In 2018, veniturile Vivre au crescut cu 29%, in special ca urmare a strategiei de 
extindere pe alte piete si acaparare de cota de piata. Ritmul de crestere a incetinit in 2019 
la 3,1%, Societatea axandu-se mai mult pe imbunatatirea marjelor de profit in acest 
exercitiu financiar, in detrimentul cresterii veniturilor. 
 
EBITDA 

Indicatorul EBITDA nu a fost auditat, reprezinta profitul inainte de plata dobanzii, 
impozitelor, deprecierii si amortizarii si a fost calculat ca suma intre Profitul din 
Exploatare si Ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale şi necorporale. De-a 
lungul perioadei analizate, EBITDA s-a aflat pe o traiectorie ascendenta, atingand in 2019 
valoarea de 7,1 milioane RON si o marja de 3,6%. Cresterea profitabilitatii in 2019 a avut 
loc ca urmare a politicii Societatii de a creste preturile de vanzare si implicit marjele brute 
de profit.  
 
Profitul din exploatare 

Profitul din exploatare este determinat ca diferenta intre EBITDA si cheltuielile cu 
deprecierea si amortizarea. De-a lungul perioadei analizate, Rezultatul din Exploatare s-
a aflat pe o traiectorie ascendenta, atingand in 2019 valoare de 4,9 milioane RON si o 
marja de 2,5%. Desi valoarea EBITDA a fost similara in anii 2017 si 2018, se observa ca 
profitul din exploatare a inregistrat o crestere in aceasta perioada, explicatia fiind 
scaderea cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a prelungirii duratei de amortizare cu 60 
luni pentru modulele software puse in functiune de Societate. 
 
Profitul Net 

In perioada analizata, Profitul Net a inregistrat o crestere consecventa, atingand in 
2019 valoarea de 3,4 milioane RON si o marja de 1,7%. In 2017, desi Societatea nu a 
inregistrat profit din exploatare, s-a realizat un profit net de circa 340 mii RON, ca urmare 
a unui castig din diferentele de curs valutar. In 2018 si 2019 Profitul Net a fost afectat de 
inregistrarea unei pierderi din diferentele de cursul valutar. Datorita reinvestirii 
profitului in dezvoltarea de module software necesare pentru administrarea platformelor 
Vivre, Societatea a fost scutita de la plata impozitului pe profit in 2018 si 2019, conform 
codului fiscal in vigoare. 

Active 
RON 2017A 2018A 2019 

Active imobilizate 5.514.955 9.519.362 16.831.331 

Imobilizari corporale 491.453 550.265 2.785.463 

Imobilizari necorporale 4.757.631 8.964.805 14.041.576 

Imobilizari financiare 265.871 4.292 4.292 

Active curente  20.234.185   39.175.105   53.512.215  
Stocuri 10.501.479 19.270.634 21.100.224 

Creante 2.539.059 9.954.540 19.812.887 

Casa si conturi la banci 7.193.647 9.949.931 12.599.104 

Cheltuieli in avans 946.464 1.952.300 18.638.143 
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        Nota: A=Auditat                                                                        Sursa: VIVRE DECO SA 
 
 
 
Active imobilizate 

In perioada analizata, imobilizarile corporale au inregistrat o crestere 
semnificativa, de peste 3x, in special ca urmare a: 

● Activelor necorporale, reprezentate de brevete, licente si marci comerciale, 
care au crescut pana la 14 milioane RON, în urma programelor software 
dezvoltate sau achizitionate. Costurile care sunt asociate direct cu productia 
de produse software identificabile, unice si controlate de Vivre Deco SA si 
care vor genera beneficii economice pentru o perioada mai mare de 1 an de 
zile, sunt recunoscute ca imobilizari necorporale. Costurile directe includ 
costurile angajatilor echipei de dezvoltare software din Vivre Logistics si o 
parte corespunzatoare a cheltuielilor generale. Toate celelalte costuri 
asociate cu întretinerea programelor software sunt inregistrate direct pe 
cheltuiala. In anul 2019, aproximativ 95% din costurile angajatilor echipei 
de dezvoltare software au fost capitalizate si 5% au fost înregistrate direct 
pe cheltuiala. Dupa transferul activitatii de dezvoltare software din 
societatea Vivre Logistics SRL in Technologies by Vivre SRL (transferul este 
estimat sa se realizeze pana la sfarsitul lunii aprilie 2020), costurile cu 
echipa de dezvoltare software vor fi facturate de catre Technologies by Vivre 
SRL. 

● Activelor corporale, care au crescut de peste 5 ori in 2019, pana la 2,8 
milioane RON, datorita investitiilor in centrul logistic (rafturi, 
echipamente, etc.).  

 
Stocuri 

Desi peste 70% din produsele vandute pe platformele Vivre se afla in stocurile 
furnizorilor, Societatea detine in invetariul propriu stocuri de produse comercializate cu 
o frecventa mai ridicata. Astfel, de-a lungul perioadei analizate, valoarea stocurilor Vivre 
a inregistrat o crestere de 2x, pana la 21 milioane RON, ca urmare a cresterii vanzarilor.  
 
Creante  

Intre anii 2017-2019 valoarea creantelor a crescut de aproape 8x, pana la circa 20 
milioane RON. In trimestrul patru din 2019 compania a inregistrat vanzari cu 
aproximativ 20% mai mari fata de trimestru patru 2018 si intrucat o parte semnificativa 
a comenzilor sunt cu plata la livrare, soldul creantelor comerciale a inregistrat o evolutie 
crescatoare spre final de an (13.808.515 RON la 31 decembrie 2019 vs 8.243.713 RON la 
31 decembrie 2018). In lunile imediat urmatoare, soldul creantelor comerciale este 
prognozat sa scada. In plus creantele includ si capitalul subscris si nevarsat la 31 
decembrie 2019 in valoare totala de 1.670.000 lei (0 RON la 31 decembrie 2018) cat si 
alte creante, care au crescut de la 954.197 RON (31 decembrie 2018) la 4.085.108 RON 
(31 decembrie 2019), cresterea fiind generata in special de cresterea TVA-ului de 
recuperat. 
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Cheltuieli in avans 

In 2019, valoarea cheltuielilor in avans a atins 18,6 milioane RON, ca urmare a 
unei cresteri semnificative fata de anul 2018, datorata costurilor de atragere a clientilor 
noi.  

Pe parcursul activitatii obisnuite, Vivre plateste comisioane intermediarilor pentru 
atragerea clientilor catre site-urile si aplicatiile Vivre si efectuarea unei vanzari de marfa. 
Pe baza analizelor istorice, s-a observat ca in medie un client atras pe platforma Vivre 
continua sa plaseze comenzi, aducand venituri Societatii, pe o perioada de minim 5 ani 
(conform graficului ‘Venituri medii recurente per client atras de la sectiunea 19). In 
consecinta, pe baza datelor istorice acumulate, incepand cu anul 2018, conducerea 
Societatii a decis aplicarea unei politici contabile care presupune deferarea unei parti din 
costurile cu respectivele comisioane pentru clienti noi (in functie de proportia acestora) 
sub forma de cheltuieli in avans, fiind descarcate pe cheltuiala in perioada anticipata in 
care clientul va face achizitii.  

La 31 decembrie 2018 Societatea avea inregistrat in avansuri de la furnizori si 
creante comerciale suma de 4,5 milioane RON. In 2019, o data ce au fost facturate de 
furnizori, aceste avansuri au fost reclasificate in cheltuieli in avans, iar diferenta pana la 
18,6 milioane RON reprezinta valoarea acestor comisioane pentru anul 2019. 
 

Capital si rezerve 
RON 2017A 2018A 2019 

Capitaluri proprii 3.562.519 6.720.530 11.820.617 

Capital subscris varsat 3.415.000 5.280.600 5.280.600 

Capital subscris nevarsat 0 0 1.670.000 

Rezerve legale 88.263 152.548 153.507 

Alte Rezerve 4.327 965.556 965.553 

    

Rezultat reportat -256.236 61.586 320.264 

Rezultatul exercitiului 311.165 260.240 3.430.693 

Nota: A=Auditat                                                                        Sursa: VIVRE DECO SA 
 
Capitaluri proprii 

In perioada analizata se inregistreaza o crestere a capitalurilor proprii 3,3x, pana 

la valoarea de 5,0 milioane RON, ca urmare a cresterii capitalului social in 2018 si 2019 

cu peste 3,5 milioane RON si inregistrarii unui profit net de 3,4 milioane RON in 2019. 

Majorarea de capital social 1.600.700 RON din 2019 a venit in urma tranzactiei de 

transfer al activitatii de logistica din Vivre Logistics in Vivre Deco. Astfel, Vivre Logistic a 

incasat de la Vivre Deco suma de 1.600.000 RON (pretul platit pentru transferul 

activitatii de logistica) , care a fost distribuita catre actionarii Vivre Logistics, care ulterior, 

in ianuarie 2020, a fost varsata in capitalul social al Vivre Deco. 

Din 2012 si pana in 2018 compania nu a acordat dividende actionarilor, profitul 

fiind reinvestit pentru a sustine cresterea activitatii. Planul de afaceri pentru perioada 
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2020-2024 nu prevede acordarea de dividende actionarilor, scopul principal ramanand 

cresterea cotei de piata care va fi sustinuta atat din profitul reinvestit cat si din alte surse 

de finantare. In anul 2018, au fost constituite rezerve din rezultatul exercitiului 

neimpozabile fiscal, ca urmare reinvestirii profitului in dezvoltarea de module software, 

conform codului fiscal in vigoare. 

 

Datorii 

  RON 2017A   2018A 2019 

Datorii pe termen scurt 22.581.004 43.233.480 76.351.571 

Sume datorate instituţiilor de credit 145 5,984,764 14,966,184 

Avansuri încasate în contul comenzilor 1.712.659 1.639.289 3.314.029 

Datorii comerciale - furnizori 16.580.385 31.043.709 50.802.950 

Sume datorate entităţilor din grup 1.267.749 1.155.416 1.603.506 

Alte datorii 3.020.066 3.410.302 5.664.902 

Datorii pe termen lung 0 0 0 

      Nota: A=Auditat                                                                        Sursa: VIVRE DECO SA 

Datorii comerciale - furnizori 
Pe parcursul perioadei analizate se evidentiaza o crestere a valorii datoriilor 

comerciale catre furnizori de peste 3x, pana la 50,8 milioane RON in 2019, ca urmare a 
cresterii vanzarilor si a negocierii extinderii unor termene de plata cu principalii furnizori.  
 
Datorii financiare 

Datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate de imprumuturi bancare pe 

termen scurt, sub forma unei linii de credit pentru capital de lucru de 5 milioane EUR, cu 

scadenta in septembrie 2020 si posibilitatea de reinoire. Per total, soldul datoriilor 

financiare a inregistrat o crestere semnificativa pe parcursul perioadei analizate, atingand 

in 2019 o valoare totala de aproape 15 milioane RON. Aceasta crestere vine in contextul 

strategiei de expansiune abordata de Emitent, expansiune care a necesitat finantarea 

capitalului de lucru cu imprumuturi pe termen scurt. 

RON 2018 2019E 

Datorii financiare               5.984.764        14.966.184  

Casa si conturi la banci               9.949.931        12.599.104  

Datorii Financiare Nete -3.965.167 2.367.080 
      

Cheltuieli cu dobanzile 37.912 189.052 

EBITDA  2.758.723 7.139.131 

      

Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile (EBITDA) 72,8x 37,8x 

Datorie Financiara Neta / EBITDA nerelevant 0,3x 

Datorii financiare / EBITDA nerelevant 2,1x 
 

Nota: A=Auditat                                                                        Sursa: VIVRE DECO SA 
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La finalul anului 2019, Datoriile Financiare Nete de lichiditati insumau circa 2,4 

milioane RON. Astfel, rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile este de 37,8x iar 

Gradul de indatorare calculat in referinta cu EBITDA se situeaza la 0,3x, valori care indica 

o situatie favorabila privind indatorarea Emitentului la sfarsitul anului financiar incheiat 

la 2019. Avand in vedere ca la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar se inregistreaza valori 

relativ crescute ale lichiditatilor disponibile (ca urmare a periodei din trimestrul patru cu 

vanzari ridicate), a fost calculat indicatorul Datorii financiare/EBITDA. Astfel, se constata 

o acoperire confortabila, de peste doua ori, a datoriile financiare cu profitul operational 

inainte de dobanzi, taxe si amortizari. 

 

Informatii privind relatiile cu principalele parti legate ale Emitentului 
 

Creante de la partile legate 
Sold (RON) la 

 31.12.2017 
Sold (RON) la 

31.12.2018 
Sold (RON) la 

31.12.2019 

Neogen SA - - 835.000 

Advisory Delta SRL 9.998 9.998 762.730 

Walnut Investments OOD - - - 

Vivre Logistics SRL 145.317 359.534 210.626 

Vivre EOOD Bulgaria 208.139 58.798 55 

Total 363.454 428.330 1.808.411 

Sursa: VIVRE DECO SA 

Imprumuturi pe termen 
scurt acordate 

Sold (RON) la 
 31.12.2017 

Sold (RON) la 
31.12.2018 

Sold (RON) la 
31.12.2019 

Neogen SA - - - 

Advisory Delta SRL - - - 
Walnut Investments OOD - - - 
Vivre Logistics SRL - - - 

Vivre EOOD Bulgaria - - 12.218 

Total - - 12.218 

Sursa: VIVRE DECO SA 

Datorii catre partile legate 
Sold (RON) la 

 31.12.2017 
Sold (RON) la 

31.12.2018 
Sold (RON) la 

31.12.2019 

Neogen SA - - - 

Advisory Delta SRL - - - 
Walnut Investments OOD 76.513 38.292 - 
Vivre Logistics SRL 1.149.831 1.115.239 1.600.655 
Vivre EOOD Bulgaria 1,546 - - 

Total 1.227.890 1.153.531 1.600.655 

Sursa: VIVRE DECO SA 
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Vanzari de bunuri si servicii  
si/sau active imobilizate 

Sold (RON) la 
 31.12.2017 

Sold (RON) la  
31.12.2018 

Sold (RON) la  
31.12.2019 

Neogen SA 402.742 - - 
Advisory Delta SRL 33.868 4.654 3.044 
Walnut Investments OOD - - - 
Vivre Logistics SRL 117.237 312.447 227.212 

Vivre EOOD Bulgaria - - - 

Total 553.847 317.101 230.256 

Sursa: VIVRE DECO SA 

Achizitii de bunuri si 
servicii 

Sold (RON) la 
 31.12.2017 

Sold (RON) la  
31.12.2018 

Sold (RON) la  
31.12.2019 

Neogen SA 8.746                   -  - 
Advisory Delta SRL -  -  - 
Walnut Investments 288.086 458.715 351.094 
Vivre Logistics SRL 11.802.204              17.949.076      20.619.886 
Vivre EOOD Bulgaria - -      - 
Total 12.099.036 18.407.791  20.970.980 

Sursa: VIVRE DECO SA 

 

21.      O declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele, in 

concordanta cu principiile de guvernanta corporativa a instrumentelor 

listate in cadrul SMT – BVB 

La nivelul Emitentului nu exista o politica formala de prognoza. Totusi, echipa 
manageriala urmareste anual indicatorii financiari ai Emitentului si situatia 
macroeconomica a Romaniei, impreuna cu informatiile relevante din piata in care 
activeaza, pentru a pregati bugetul si planul de dezvoltare.  

Planul de dezvoltare al Emitentului presupune o expansiune accelerata bazata pe 
acapararea de cota de piata in geografiile in care Societatea activeaza. In acest proces, 
echipa de conducere se concentreaza in special pe cresterea veniturilor, insa fara a neglija 
profitabilitatea, care se doreste a fi mentinuta la un nivel comparabil cu anii precedenti.  
 

22. O declaratie referitoare la politica si practica privind dividendele, in 

concordanta cu principiile de guvernanta corporativa a instrumentelor 

listate in cadrul SMT – BVB 

La nivelul Emitentului nu exista o politica formala privind dividendele. Insa, avand 
in vedere strategia, care presupune dezvoltarea accelerata a afacerii, intentia actionarilor 
este de a reinvesti toate resursele disponibile in acest sens. Astfel, la acest moment nu este 
prevazuta o distribuire de dividende pentru urmatorii ani.  
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23. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii 

Planul de dezvoltare a Emitentului 
RON 2019E 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 

Total Venituri 199.612.682 259.253.864 323.470.117 387.686.369 464.789.262 557.295.378 

Crestere (%) 3,0% 29,9% 24,8% 19,9% 19,9% 19,9% 
EBITDA 7.139.131 13.146.726  19.951.560  24.083.508  32.272.215  44.262.652  
Marja (%) 3,6% 5,1% 6,2% 6,2% 6,9% 7,9% 
Profitul din 
exploatare 

4.892.175 10.384.212  14.546.820  16.723.361  22.272.075  31.334.160  

Marja (%) 2,5% 4,0% 4,5% 4,3% 4,8% 5,6% 
Profitul net 3.430.693  8.824.212  12.948.420  15.085.025  20.592.205  29.611.096  
Marja (%) 1,7% 3,4% 4,0% 3,9% 4,4% 5,3% 

 
                                                                                                                        Sursa: VIVRE DECO SA 

Planul de afaceri Vivre este susținut de 3 piloni importanti: 

 modelul de afacere business-to-consumer integrat de la produs pana la client si cu 

marje de profit attractive; 

 cresterea agresiva a pietei de e-commerce (migrarea offline catre online) si a 

categoriei de home&deco; 

 prezenta internationala puternica (peste 60% din volume sunt exporturi). 

    

Veniturile sunt estimate sa creasca intr-un ritm accelerat in urmatorii cinci ani, 

atingand 557 milioane RON in 2024, dupa o crestere medie anuala de 22,8% in perioada 

de prognoza. Aceasta evolutie se bazeaza pe ipoteza cresterii bazei de clienti din 

comunitatea Vivre, cat si a actiunilor de loializarea a clientilor care sunt deja parte din 

acest ecosistem. La sfarsitul anului 2020 se estimeaza depasirea numarului total de 

1.000.000 clienti unici care au achizitionat cel putin o data de pe site-urile Vivre.  De 

asemenea, conform surselor externe care analizeaza piata de e-commerce home&deco, in 

medie se asteapta o crestere de aproximativ 12.5% pentru urmatorii cinci ani in tarile 

unde Vivre este prezenta datorita cresterii ritmului de penetrare al internetului si a 

schimbarii comportamentul de consum prin transferul din offline in online. Aceste 

evolutii, care vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltarii accelerate estimate 

pentru urmatorii cinci ani, sunt inca mult sub media din tarile occidentale, ceea ce 

reprezinta o oportunitate pentru Vivre. 

Pe langa investitiile pentru atragerea unui numar mare de clienti noi si de 

loializare, Societatea investeste continuu in tehnologie, atat pentru o experienta cat mai 

placuta pentru clienti, dar si pentru a reduce timpul pana cand produsul ajunge la client. 

Pentru a creste recurenta vanzarilor catre clientii, Societatea investeste anual in 

imbunatatirea experientei utilizatorului, in special prin solutii de tehnologie si 

automatizari. Astfel se consolideaza pozitia de lider regional si faciliteaza extinderea 

modelului la nivel european. In plus, Vivre is propune sa continue programul agresiv de 
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recrutare furnizori noi si dezvoltarea de tehnologie de self-service pentru intreaga parte 

operationala. 

Astfel, EBITDA este estimata sa atinga valoarea de 44 milioane RON in 2024, o 

crestere de aproape 6 ori fata de 2019. Marja EBITDA Normalizata este estimata sa 

creasca in urmatorii ani, urmand sa ajunga la 7,9% in 2024, de peste doua ori mai mare 

comparativ cu anul 2019. 

Rezultatul Net este prognozat sa ajunga la 29,6 milioane RON in 2024, 

inregistrand o crestere de 9x fata de 2019. Marja Rezultatului Net este estimata sa creasca 

de la 1.7% in 2019 la 5.3% in 2024. 

 

Datorii financiare 

 

Avand in vedere strategia Emitentului care presupune o expansiune accelerata, dar 

si diversificarea surselor de capital care sa finanteze aceasta dezvoltare, este dificil de 

estimat evolutia datoriei financiare pentru perioada 2020-2024. Totusi, echipa 

manageriala urmareste in mod constant pozitia financiara a Emitentului si isi propune 

adoptarea unei politici conservatoare de indatorare pentru Societate. 

 

Cheltuielile cu dobanzile, reprzentand in mare parte dobanzile rezultate din 

prezenta emisiune de obligatiuni, sunt estimate sa se mentina intre 960 mii RON si 1,1 

milioane RON in perioada 2020-2024. Avand in vedere ca EBITDA este estimata sa 

atinga valoarea de 13,1 milioane RON in 2020, iar prognoza pentru 2024 prevede o 

EBITDA de 44,2 milioane RON, rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile este 

estimata intre 13,7x si 39,4x pe intreaga perioada de prognoza. 

 

24. Destinatia fondurilor atrase 

Scopul prezentei oferte de obligatiuni este atragerea de capital pentru finantarea 
strategiei de dezvoltare accelerata a Emitentului. Fondurile atrase prin prezenta oferta de 
obligatiuni vor avea urmatoarele destinatii: 
 

a) Investitii pentru cresterea accelerata a cotei de piata 
 

Prezenta Societatii in noua piete corelata cu penetrarea tot mai intensa a 

comertului online ofera o fereastra de oportunitate imensa pentru a creste cota de piata. 

In acest context, aproximativ 60% din fondurile atrase sunt planuite sa fie 

utilizate pentru investitii in instrumente de marketing, cu scopul extinderii 

RON 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 

Cheltuieli cu dobanzile 960.000 998.400 1.038.336 1.079.869 1.123.064 

EBITDA  13.146.726 19.951.560 24.083.508 32.272.215 44.262.652 

            

Rata de acoperire a cheltuielilor 
cu dobanzile (EBITDA) 

13,7x 20,0x 23,2x 29,9x 39,4x 
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bazei de clienti si a cresterii notorietatii brand-ului care sa sustina strategia 

de dezvoltare accelerata prin acaparare de cota de piata. 

Aceste instrumente includ, printre altele, campanii online, precum publicitate prin 

cuvinte cheie, anunțuri cu afișare de produse, motoare de căutare, programe de marketing 

afiliat, portaluri, bannere, direct marketing (e-mail, notificari) și campanii social-media. 

De asemenea, se are in vedere sustinerea vizibilitatii brand-ului Vivre prin expunere TV, 

radio, print și sponsorizări de evenimente.  

 

b) Investitie in tehnologie si automatizari 

Societatea urmareste continuarea dezvoltarii tehnologiilor personalizate prin 
investirea semnificativa in trei zone fundamentale: 

 tehnologii care imbunatatesc experienta clientilor: 
i. dezvoltarea tipurilor de continut cat si a modurilor prin care clientii 

il consuma; 
ii. imbunatatirea recurentei, loializarea, notificarile, cat si produsele 

recomandate clientilor prin algoritmi de inteligenta artificiala care 
personalizeaza experienta clientilor pe baza propriului 
comportament; 

iii. extinderea comunitatii Vivre catre designeri de interior care folosesc 
produsele din oferta Societatii in format 3D pentru simulari digitale 
foto-realiste oferite clientilor doritori de o casa amenajata de 
profesionisti; 

iv. dezvoltarea de metode noi (realitate augmentata, inteligenta 
artificiala) de a ajuta clientii in procesul lor de decizie prin a le oferi 
posibilitatea de a-si vizualiza produsele dorite in confortul propriei 
case prin intermediul telefonului sau a tabletei. 
 

 tehnologii indreptate spre extinderea si eficientizarea 
operationala - Societatea urmareste optimizarea continua a intregului 
flux operational dintre produs si client folosind tehnologii, printre care 
enumeram:  

i. prelucrarea automata (foto si text) a produselor propuse de furnizori 
in platforma self-service Partners; 

ii. sincronizarea stocurilor intre depozitele furnizorilor si marketplace-
ul Vivre; 

iii. automatizarea interactiunilor administrative (reconcilieri si 
documente contabile); 

iv. planificarea evenimentelor de vanzare si miscare marfa; 
v. extinderea retelei de furnizori de logistica europeana (transport si 

depozite); 
vi. imbunatatirea WMS (Warehouse Management System) propriu si 

investitii in utilaje si automatizari pentru depozite;  
vii. reducerea timpilor de livrare si a operatiunilor intermediare, si 

altele. 
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25. Factori de risc 

 

Principalele riscuri si incertitudini 

Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar atentia 
managementului este concentrata pe identificarea riscurilor si incertitudinilor emergente 
pentru a realiza eficient managementul evenimentelor de risc. Principalele riscuri care ar 
putea avea un impact negativ asupra performantei, situatiei financiare si planurilor de 
dezvoltare ale Emitentului sunt prezentate mai jos. 

Performanta poate fi afectata de riscuri si incertitudini suplimentare, altele decat 
cele enumerate mai jos, si unele riscuri inca necunoscute care pot aparea in viitor. 

 
(1)       Riscul asociat cu atragerea de clienti noi si pastrarea celor existenti 

Succesul Emitentului depinde de capacitatea de a achizitiona și de a retine clientii 
intr-un mod rentabil. Emitentul a facut investitii semnificative in atragerea de noi clienti 
si se asteapta in continuare la investitii semnificative pentru a achizitiona clienti 
suplimentari. Eforturile de publicitate platita sunt directionate in principal in canale 
online, incluzand motoare de cautare, afisarea de reclame pe retelele de socializare dar si 
pe TV/radio. Aceste eforturi sunt costisitoare si pot sa nu conduca la o achizitie rentabila 
de clienti noi. Vivre nu poate garanta ca profitul net obtinut de la clientii noi pe care ii 
achizitioneaza va depasi in cele din urma costul de achizitie al acestora. Daca nu reuseste 
sa ofere o experienta de cumparaturi de calitate sau daca consumatorii nu percep ca 
produsele oferite sunt de inalta valoare si calitate, este posibil sa nu poata atrage clienti 
noi conform planificarilor. Daca Emitentul nu reuseste sa atraga clienti noi care plaseaza 
un numar suficient de comenzi pentru a dezvolta afacerea, s-ar putea sa nu poata genera 
volumele necesare pentru a produce optimizari de volum, veniturile nete pot scadea, iar 
activitatea, situatia financiara si rezultatele operationale pot fi semnificativ afectate intr-
un mod negativ. 

 
(2) Riscul asociat cu loializarea clientilor 

Succesul Emitentului depinde in mare parte de capacitatea de a creste venitul net 
pe client activ. Daca eforturile de a creste loialitatea clientilor si achizitionarea repetata, 
precum si mentinerea unor niveluri ridicate de implicare a clientilor nu au succes, 
cresterea afacerii Emitentului si veniturile vor fi afectate in mod negativ. 

 
Abilitatea de a dezvolta afacerea depinde de capacitatea de a pastra baza de clienti 

existenta, de a genera comenzi repetate de la aceasta baza de clienti si de a mentine un 
nivel ridicat de implicare al clientilor. Pentru a face acest lucru, Emitentul trebuie sa 
continue sa ofere clientilor existenti si potentialilor clienti o experienta de cumparare 
convenabila, eficienta si diferentiata prin: 

 furnizarea de continut relevant: imagini, instrumente si tehnologie care atrag 
clientii care istoric ar fi cumparat in alta parte; 

 mentinerea unui portofoliu de produse de inalta calitate si diversitate; 

 livrarea produselor la timp si fara daune; 

 mentinerea si dezvoltarea in continuare a tehnologiilor noastre (site-uri si aplicatii 
mobile). 
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Daca Emitentul nu reuseste sa creasca venitul net pe client activ, sa genereze 
achizitii repetate sau sa mentina un nivel ridicat de implicare al clientilor, perspectivele 
de crestere, rezultatele operationale si starea financiara ar putea fi afectate in mod 
negativ. 

 
(3) Este posibil sa nu se poata previziona cu exactitate veniturile nete si sa nu 

fie planificate in mod corespunzator cheltuielile în viitor 

Veniturile nete si rezultatele operationale sunt dificil de prognozat, deoarece 
depind, in general, de volum, de oportunitate și de mix-ul de produse pe care clientii le 
vor comanda, toate fiind incerte. Emitentul planifica nivelurile de cheltuieli si planurile 
de investitii in functie de veniturile nete si marjele brute bugetate. Daca presupunerile 
Societatii se dovedesc a fi gresite, s-ar putea sa cheltuiasca mai mult decat a fost anticipt 
pentru atragerea si pastrarea clientilor sau sa genereze venituri mai mici per client activ 
decat cele anticipate, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra activitatii si a 
rezultatelor operationale. 
 

(4) Un volum semnificativ al retururilor de marfa ar putea dauna afacerii 

Emitentul permite clientilor sa returneze produsele, sub rezerva politicii de retur. 
Daca retururile sunt semnificative, afacerea, perspectivele, starea financiară și rezultatele 
operatiunilor ar putea fi afectate. Mai mult, Emitentul actualizeaza periodic politica de 
retur, ceea ce poate duce la nemultumirea clientilor sau la cresterea numarului de 
retururi. Multe dintre produse sunt mari si necesia manipulare si livrare speciala. Din 
cand in cand produsele sunt deteriorate in tranzit, ceea ce poate afecta rata de 
rentabilitate și dauna brandului Vivre. 

 

(5)      Riscuri legate de metodele de plata online 

Emitentul accepta plati folosind o varietate de metode, inclusiv card de credit, card 
de debit și carduri cadou. Pentru anumite metode de plata, inclusiv carduri de credit și 
debit, Societatea plateste comisione si alte taxe, care pot creste in timp si pot conduce la 
cresteri ale costurilor de operare si reducere a profitabilitatii.  

Pe masura ce afacerile Emitentului evolueaza, acesta poate fi supus unor reguli 
diferite in conformitate cu standardele existente, care pot necesita noi evaluari ce implica 
costuri peste cele pe care le plateste in prezent pentru conformitate. Deasemenea 
procesatorii de plati utilizati in prezent evalueaza periodic starea financiara si pot solicita 
garantii suplimentare pentru comenzile platite si in curs de livrare. 

 

(6) Riscul asociat cu activitatea logistica intr-o Societate cu crestere agresiva 

Daca Emitentul nu prezice in mod adecvat cererea clientilor, acest lucru ar putea 
duce la o capacitate excesiva sau insuficienta de procesare logistica ceea ce ar genera o 
crestere a costurilor. Pe masura ce Societatea continua sa isi extinda capacitatea logistica, 
retelele logistice devin din ce in ce mai complexe si operarea lor devine mai dificila. Nu 
exista nicio asigurare ca vom putea opera retelele noastre in parametrii de eficienta 
estimati.  

Emitentul se bazeaza pe un numar limitat de companii de transport pentru a livra 
produsele catre clienti. Este posibil ca termenii negociati cu aceste companii sau 
configuratia pietei de transport si curierat sa se schimbe ceea ce ar putea avea un impact 
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negativ asupra rezultatelor si a experientei clientilor. Capacitatea de a receptiona si de a 
livra comenzile, de asemenea, poate fi afectata in mod negativ de conditiile meteorologice, 
incendii, inundatii, cutremure, dispute de munca, acte de razboi sau terorism si factori 
similari. 
 

(7)   Riscul de sezonalitatea a vanzarilor 

Emitentul se asteapta la vanzari nete disproportionate in al patrulea trimestru. 
Daca nu se asigura stocuri suficiente pentru produsele populare care sa permita Societatii 
sa raspunda cererii clientilor, atunci veniturile ar putea fi afectate semnificativ. Este 
posibil ca in aceasta perioada sa aiba loc o crestere a costului de transport ca urmare a 
livrarii diferitelor produse dintr-o comanda prin transporturi separate pentru a nu bloca 
capacitatea de stocare ca urmare a volumelor mari. 

Daca prea multi clienti acceseaza site-urile web intr-o perioada scurta de timp din 
cauza cererii crescute, este posibil sa apara intreruperi de sistem care fac site-urile 
indisponibile sau impiedica Societatea sa indeplineasca in mod eficient comenzile, care 
pot reduce volumul de bunuri vandute si atractivitatea produselor si serviciilor. 

In plus, este posibil ca in aceste perioade de varf, Societatea sa nu poata suplimenta 
in mod corespunzator cu personal si spatiu de depozitare capacitatea de procesare si astfel 
sa creasca nerezonabil timpii de livrare. Companiile de transport si curierat pot fi 
deasemenea generatoare de intarzieri datorita cererii sezoniere crescute.  

 

(8) Risc asociat cu detinerea de stocuri 

Emitentul este expus la riscuri semnificative de stoc care pot afecta negativ 
rezultatele de operare ca urmare a sezonalitatii, lansari de produse noi, schimbari rapide 
ale ciclurilor si preturilor produsului, marfuri defecte sau neconforme, modificari ale 
preferintelor consumatorilor in ceea ce priveste produsele noastre, depreciere si alti 
factori. 

Societatea depune eforturi sa estimeze cu cat mai multa exactitate aceste tendinte 
si sa evite suprastocarea produselor. Cererea de produse, insa, se poate schimba intre 
momentul in care se comanda stocul si data vanzarii. Oricare dintre factorii de risc de 
inventar mentionati mai sus pot afecta rezultatele operationale. 
 

(9) Riscul asociat cu persoanele cheie 

Activand intr-o industrie specializata aflata in plina expansiune si care necesita, 
printre altele, cunostiinte tehnice avansate, Emitentul depinde de recrutarea si pastrarea 
personalului din conducere si a angajatilor calificati. Prin urmare, exista posibilitatea ca, 
in viitor, compania sa nu isi poata pastra directorii executivi ori personalul cheie implicat 
in activitatile companiei ori sa nu poata atrage alti membrii calificati in echipa de 
conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta pozitia de piata precum si dezvoltarea sa 
viitoare. Astfel, atat pierderea membrilor din conducere, cat si a angajatilor cheie ar putea 
avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, pozitiei financiare si rezultatelor 
operationale ale companiei. 
 

(10) Riscul economic si politic 

Activitatea si veniturile Emitentului pot fi afectate de conditiile generale ale 
mediului economic din Romania si celelalte geografii in care activeaza, iar o incetinire sau 



 
Memorandum admitere la tranzactionare in cadrul SMT a obligatiunilor emise de VIVRE DECO SA 

 

49  

recesiune economica ar putea avea efecte negative asupra profitabilitatii si a 
operatiunilor. Astfel de conditii macroeconomice nefavorabile ar putea duce la o crestere 
a ratei somajului, reducerea consumului si a puterii de cumparare, ceea ce ar putea afecta 
cererea pentru produsele comercializate de Emitent.  
 

(11) Riscul fiscal, legislativ si riscul legat de reglementari 

Afacerile de zi cu zi, precum si planurile de dezvoltare ale Emitentului pot fi 
afectate de eventuale modificari legislative. Acest lucru ar putea incetini expansiunea, 
avand efecte asupra planului de afaceri pentru urmatorii ani precum si rezultatelor 
operationale ale Emitentului. 
 

(12)  Riscul reputational 

Este un risc inerent activitatii Emitentului, reputatia fiind deosebit de importanta 
in mediul online. Capacitatea Societatii de a acapara cota de piata tine de recunoasterea 
marcii Vivre si de impunerea produselor pe pietele tinta. 
 
(13) Riscul asociat cu dezvoltarea pe piete din strainatate 

Activitatea Emitentului este realizata atat pe piata locala dar si pe multiple alte 
piete din Europa Centrala si de Est, aspect care poate presupune diferite riscuri legate de 
diferentele legislative, culturale sau privind mediul de afaceri si concurenta specifice 
fiecarei piete de desfacere. Astfel, este posibil ca operatiunile din strainatate sa nu se 
ridice la nivelul estimat de catre conducerea Societatii si sa intampine diverse bariere de 
natura sa incetineasca dezvoltarea afacerilor Emitentului. Deasemenea operațiunile 
Emitentului sunt supuse fluctuațiilor cursului de schimb valutar dintre monedele tarilor 
in care activeaza si cursul EUR. 
 

(14) Riscul asociat mediului concurential 

Atat piata comertului online, cat si piata de mobila si decoratiuni sunt foarte 
competitive, in principal in ceea ce priveste preturile, atat in Europa Centrala si de Est, 
cat si la nivel global, unde se caracterizeaza prin dominatia gigantilor din industria IT, 
cum ar fi Amazon sau Alibaba, sau din industria mobilei, cum ar fi Ikea. Ca urmare, exista 
o concurenta intensa pe piata Emitentului, care poate avea un efect negativ asupra 
marjelor care pot fi realizate si, în consecinta, asupra rezultatelor operatiunilor Societatii.  

Unii dintre concurenții actuali si potentiali ai Societatii pot avea mai multa 
experienta, un brand mai cunoscut, o baza mai mare de clienti sau resurse financiare, 
tehnice sau de marketing mai consistente decat Societatea. Concurenta crescuta si 
actiunile neprevazute ale concurentilor, inclusiv prin politicile agresive de preturi, ar 
putea conduce la o presiune negativa asupra preturilor produselor Vivre si/sau la o 
scadere a cotei de piata a Societatii, aspecte care ar putea avea un impact negativ 
semnificativ asupra activitatilor si perspectivelor Societatii, afectand potentialul sau de 
crestere, rezultatele activitatii si situatia sa financiara. 
       

(15) Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este inerent operatiunilor Societatii si este asociat cu detinerea 
de stocuri sau active financiare si de transformarea acestora in lichiditati intr-un interval 
de timp rezonabil, astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile de plata catre 
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creditorii si furnizorii sai. In cazul neindeplinirii de catre Societate a acestor obligatii de 
plata sau a indicatorilor de lichitate prevazuti in contract, creditorii Societatii (furnizorii 
comerciali, bancile, etc.) ar putea incepe actiuni de executare a activelor principale ale 
Societatii sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii insolventei Societatii, ceea ce 
ar afecta în mod semnificativ si negativ detinatorii de obligatiuni si activitatea, 
perspectivele, situatia financiara si rezultatele operatiunilor Societatii.  

Emitentul isi monitorizeaza constant riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri 
pentru desfasurarea activitatii, prin planificarea si monitorizarea fluxurilor de numerar 
insa intrucat nu se poate previziona cu exactitate veniturile nete exista riscul ca aceasta 
planificare sa fie diferita fata de ceea ce se va intampla in viitor.  
 

(16) Riscul gradului de indatorare 

In septembrie 2019, Vivre Deco a semnat o facilitate de credit garantata, scadenta 
la 26 septembrie 2020, in cadrul careia compania poate imprumuta pana la 5 milioane 
EUR (suma care poate fi micsorata in viitor, sub rezerva anumitor conditii) pentru a 
finanta capitalul de lucru. Contractul de credit contine numeroase cerinte, inclusiv 
conditii afirmative, negative si financiare. Nerespectarea oricareia dintre aceste conditii 
poate duce la activarea clauzei prin care creditul tras devine imediat scadent. Este posibil 
ca societatea sa nu dispuna de lichiditati suficiente pentru a satisfice obligatiile de 
rambursare în cazul accelerarii acestor obligatii. Este posibil ca Vivre Deco SA sa nu poata 
genera un flux de numerar din operatiuni suficient si astfel nu exista nici o asigurare ca 
Societatea va avea acces la imprumuturi viitoare, in sume suficiente, care sa permita plata 
datoriilor. Este posibil sa fie nevoie de adoptarea uneia sau mai multor alternative, cum 
ar fi reducerea sau întarzierea cheltuielilor planificate si a investitiilor, vanzarea activelor, 
restructurarea datoriilor, obtinerea de capitaluri suplimentare sau refinantarea datoriei. 
Este posibil ca aceste strategii alternative sa nu fie disponibile în termeni satisfacatori. 
Abilitatea societatii de a-si refinanta datoriile sau de a obtine finantari suplimentare in 
conditii rezonabile din punct de vedere comercial, va depinde, printre altele, de starea 
financiara la momentul respectiv, de restrictiile acordurilor care reglementeaza datoriile 
curente si de alti factori, inclusiv de starea pietelor financiare si a pietelor in care 
Societatea activeaza. Daca Societatea nu genereaza un flux de numerar din operatiuni 
suficient si daca alternativele metionate anterior nu sunt disponibile, este posibil ca 
societatea sa nu dispuna de suficient numerar care sa-i permita sa-si îndeplineasca toate 
obligatiile, inclusiv datoriile generate de prezenta oferta de obligatiuni. 

 
(17) Riscul ratei dobânzii si surselor de finantare 

Principalul contract de finantare al Societatii prevede o rata variabila a dobanzii. 
Prin urmare, Societatea este expusa riscului majorarii acestei rate a dobanzii pe durata 
contractului de finantare, ceea ce ar putea determina plata unei dobanzi mai mari si ar 
putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si 
rezultatelor operatiunilor Societatii. 

 De asemenea, in cazul deterioriorarii mediului economic in cadrul caruia opereaza 
Emitentul, acesta s-ar putea gasi in imposibilitatea contractarii unor finantari noi in 
conditiile de care a beneficat anterior, fapt ce ar putea duce la cresterea costurilor de 
finantare si ar afecta in mod negativ situatia financiara a Societatii. 

 
(18) Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii 
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Emitentul vizeaza o crestere sustenabila, ca directie strategica de dezvoltare a 
activitatii conducerea propunandu-si cresterea volumului vanzarilor si acapararea de cota 
de piata in geografiile in care Societatea activeaza. Cu toate acestea, nu este exclusa 
posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasa de catre Emitent in vederea extinderii activitatii 
sa nu fie la nivelul asteptarilor si estimarilor, situatie care ar putea genera efecte negative 
asupra situatiei financiare a Societatii. 

 

(19) Riscul asociat cu sistemele IT 

Eficienta activitatii Societatii depinde intr-o mare masura de sistemele IT ale 
acesteia. Activitatea Societatii se bazeaza pe mediul online, ceea ce implica o expunere a 
Societatii la riscurile publicarii neautorizate sau neintentionate a datelor din cauze 
precum pirateria, atacuri cibernetice si defecte generale ale sistemelor IT. Probleme IT 
neanticipate, defecte de sistem, malware, utilizare neadecvata 
intentionata/neintentionata a retelelor Societatii sau alte defecte pot conduce la 
incapacitatea de pastrare si protejare a datelor (inclusiv cele referitoare la clientii 
Societatii) in conformitate cu cerintele si reglementarile aplicabile si pot afecta calitatea 
serviciilor Societatii, pot compromite confidentialitatea datelor acestuia (inclusiv cele 
referitoare la clientii Societatii) sau pot determina incetarea serviciilor, ceea ce poate 
conduce la amenzi si alte penalitati. In masura in care orice defecte ale sistemelor IT ale 
Societatii compromit capacitatea acestuia de a raspunde nevoilor clientilor, acest lucru 
poate conduce la pierderea acestora. 

Riscurile de securitate a informatiilor au crescut in general in ultimii ani din cauza 
proliferarii noilor tehnologii si a unor activitati din ce in ce mai sofisticate ale autorilor 
atacurilor cibernetice. Avand in vedere ca amenintarile cibernetice continua sa se 
dezvolte, Societatea aloca resurse suplimentare pentru a continua imbunatatirea 
masurilor de securitate a informatiilor si pentru a putea investiga si remedia prompt orice 
vulnerabilitati ale securitatii informatiilor. O defectiune sau o bresa a sistemelor de 
informatii ale Societatii ca urmare a atacurilor cibernetice sau a breselor de securitate a 
informatiilor ar putea perturba activitatea Societatii, ar putea determina dezvaluirea sau 
utilizarea necorespunzatoare a informatiilor confidentiale sau patrimoniale, daune ale 
reputatiei Societatii, cresterea costurilor acesteia sau ar putea determina alte pierderi. 
Materializarea oricarora dintre deficientele de mai sus ar putea avea un efect negativ 
semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor Societatii. 

 
(20) Risc privind protectia datelor cu caracter personal 

Societatea colecteaza, stocheaza si utilizeaza, in cadrul operatiunilor sale, date cu 
caracter comercial sau personal referitoare la clienti si angajati, care s-ar putea afla sub 
protectie contractuala sau legala. Desi incearca sa aplice masuri de prevenire in vederea 
protejarii datelor clientilor si angajatilor in conformitate cu cerintele legale privind viata 
privata, posibile scurgeri de informatii, incalcari sau alte nerespectari ale legislatiei pot 
avea loc in viitor sau este posibil sa se fi produs deja. Societatea lucreaza, de asemenea, 
cu furnizori de servicii si anumite societati de software care pot constitui, de asemenea, 
un risc pentru Societate in ceea ce priveste respectarea de catre acestia a legislatiei 
relevante si a tuturor obligatiilor privind protectia datelor impuse acestora sau asumate 
de acestia in contractele relevante incheiate cu Societatea. 

In cazul in care se produc orice incalcari ale legislatiei privind protectia datelor, 
acestea pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despagubire, urmarirea penala a 
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angajatilor si directorilor, daune ale reputatiei si perturbarea clientilor, cu un posibil efect 
negativ semnificativ asupra activitatii, perspectivelor, rezultatelor operatiunilor si 
situatiei financiare ale Societatii. In special, potrivit noului regim de protectie a datelor 
cu caracter personal, care a intrat in vigoare in Uniunea Europeana la 25 mai 2018, 
amenzile pentru incalcarea reglementarilor privind protectia datelor sunt semnificative, 
cu niveluri de pana la valoarea mai mare dintre 4% din cifra de afaceri anuala la nivel 
mondial si 20 de milioane de EUR (si anume, pentru incalcarea cerintelor privind 
transferurile internationale sau principiile de baza pentru prelucrare, cum ar fi obligatiile 
de informare sau asigurarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor). 

 
(21) Riscul preturilor de transfer 

Se poate manifesta atunci cand exista tranzactii intre societatile afiliate, care nu au 
fost realizate la preturile de piata. 

 

 

 

(22) Riscul litigiilor 

In contextul derularii activitatii sale, Emitentul este supus unui risc de litigii, 
printre altele, ca urmare a modificarilor si dezvoltarii legislatiei. Este posibil ca Emitentul 
sa fie afectat de alte plangeri sau litigii, inclusiv de la contraparti cu care are relatii 
contractuale, furnizori, concurenti sau autoritati de reglementare, precum si de orice 
publicitate negativa pe care o atrage un astfel de eveniment. La momentul redactarii 
prezentului Memorandum, Emitentul este implicat intr-un dosar de litigii in calitate de 
parat: 
 

  

Dosar Dosar nr. 297/302/2019 Judecatoria Sector 5 

Parti Reclamant: Cabinet Avocat Baban Ciprian 

Parat: Vivre Deco SA 

Obiect Cerere de valoare redusa. Suma pretinsa: 2000 lei + dobanda 

aferenta 2019 + cheltuieli de judecata 

Status S-a respins ca neintemeiata cererea de chemare în judecată 

formulată de reclamantul CABINET AVOCAT BABAN 

CIPRIAN si cererea reclamantului de obligare a paratei la 

plata cheltuielilor de judecata. Hotararea din data de 

10.06.2019 nu a mai fost atacata cu apel in termenul legal de 

30 zile. 

Sursa: VIVRE DECO SA 
 

(23)          Riscuri legate de oferta si de obligatiuni 

(23.1)     Obligatiunile ar putea sa nu fie o investitie potrivita pentru toti 

investitorii 
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Fiecare potential investitor in Obligatiuni trebuie sa determine gradul de adecvare 
al investitiei in lumina propriilor imprejurari. In special, fiecare potential investitor ar 
trebui:  

● sa aiba cunostinte si experienta suficiente pentru a face o evaluare semnificativa a 
avantajelor si riscurilor investitiei in Obligatiuni; 

● sa aiba acces si sa detina instrumente analitice adecvate pentru a evalua, in 
contextul propriei sale situatii financiare specifice, o investitie in Obligatiuni si 
impactul pe care o astfel de investitie il va avea asupra portofoliului sau global de 
investitii; 

● sa dispuna de suficiente resurse financiare si de lichiditate pentru a suporta toate 
riscurile unei investitii in Obligatiuni, inclusiv in cazul in care moneda pentru plata 
principalului sau a dobanzii este diferita de cea utilizata de potentialul investitor; 

● sa inteleaga temeinic termenii Obligatiunilor si sa cunoasca comportamentul 
oricaror indici si a pietelor financiare relevante; si 

● sa poata evalua (fie singur, fie cu ajutorul unui consilier financiar) scenarii posibile 
privind factorii economici, rata dobanzii si alti factori care ar putea afecta 
investitiile si capacitatea acestora de a suporta riscurile aplicabile. 
 
Potentialii Investitorii nu ar trebui sa investeasca in Obligatiuni decat daca au 

expertiza (fie singuri, fie cu ajutorul unui consilier financiar) pentru a evalua modul in 
care vor functiona Obligatiunile in conditii in schimbare, efectele asupra valorii acestor 
Obligatiuni si impactul pe care aceste investitii il vor avea asupra portofoliului de investitii 
al potentialului investitor. Activitatile de investitii ale investitorilor fac obiectul legilor si 
regulamentelor aplicabile investitiilor si / sau analizei sau reglementarii de catre anumite 
autoritati iar fiecare potential investitor ar trebui sa consulte consilierii juridici sau 
autoritatile de reglementare corespunzatoare. 
 

(23.2)    Valoarea de piata a Obligatiunilor ar putea suferi modificari 

nefavorabile 

Formarea preturilor de piata ale Obligatiunilor depinde de mai multi factori, 
incluzand, printre altele, (i) schimbarea ratelor dobanzilor de pe piata, (ii) politica 
bancilor centrale, (iii) evolutiile economice generale, (iv) rata inflatiei, (v) lipsa / excesul 
de cerere pentru tipul relevant de obligatiuni sau (vi) schimbarile in viziunea 
investitorilor. In consecinta, Obligatarii sunt expusi riscului evolutiei nefavorabile a 
pretului de piata al Obligatiunilor, care se materializeaza in cazul in care detinatorii de 
Obligatiuni vand Obligatiunile inainte de scadenta lor finala. In cazul in care detinatorii 
de Obligatiuni decid sa le detina pana la scadenta finala, Obligatiunile vor fi rascumparate 
la suma stabilita in termenii relevanti din Termeni si Conditii. 

De asemenea, valoarea de piata a Obligatiunilor ar putea scadea daca solvabilitatea 
Emitentului se va inrautati. Astfel, valoarea de piata a Obligatiunilor va suferi daca piata 
percepe Emitentul ca fiind mai putin probabil sa efectueze pe deplin toate obligatiile 
derivand din Obligatiuni la scadenta. Acest lucru ar putea aparea, de exemplu, din cauza 
materializarii oricaror riscuri enumerate in aceasta sectiune. Chiar daca abilitatea 
Emitentului de a indeplini in intregime toate obligatiile care decurg din Obligatiuni atunci 
cand devin scadente nu se diminueaza, participantii la piata ar putea totusi sa aiba o 
perceptie diferita. In plus, estimarea de catre participantii la piata a bonitatii debitorilor 
corporativi in general sau a debitorilor care opereaza in aceeasi activitate ca si Emitentul 
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ar putea modifica negativ, determinand scaderea valorii de piata a Obligatiunilor. Daca 
se intampla vreunul dintre aceste evenimente, terte parti ar dori sa achizitioneze 
Obligatiunile doar la un pret mai mic decat inainte de materializarea acestor riscuri. In 
aceste conditii, valoarea de piata a Obligatiunilor ar putea scadea. 
 

(23.3)    Obligatiunile pot sa nu fie admise sau mentinute la tranzactionare la 

BVB 

Pentru admiterea Obligatiunilor la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de 
Tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti este necesar ca Bursa de Valori Bucuresti sa 
aprobe tranzactionarea acestora pe aceasta piata. Admiterea Obligatiunilor la 
tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti 
este supusa anumitor cerinte. Emitentul isi propune sa ia toate masurile necesare pentru 
a se asigura ca Obligatiunile sunt admise la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de 
Tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti, cat mai curand posibil dupa inchiderea 
Ofertei. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca, in cazul in care conditiile de admitere 
pentru aprobarea de catre Bursa de Valori Bucuresti se modifica, toate aceste conditii 
privind listarea si/sau conditii de tranzactionare vor fi indeplinite. In consecinta, nu 
exista nicio garantie ca Obligatiunile vor fi admise la tranzactionare pe Sistemul 
Multilateral de Tranzactionare - BVB,  la o data ulterioara. 
 

(23.4)     Nu exista o piata stabilita de tranzactionare pentru Obligatiuni si nu 

exista nicio asigurare ca detinatorii Obligatiunilor vor putea sa le vanda 

Nu exista o piata existenta pentru Obligatiuni. Emitentul va face o cerere catre BVB 
sa listeze Obligatiunile si sa le admita la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de 
Tranzactionare - BVB, dar nu poate garanta lichiditatea oricarei piete care se va putea 
dezvolta pentru Obligatiuni, abilitatea Obligatarilor de a vinde asemenea Obligatiuni sau 
pretul la care acestia ar putea sa vanda astfel de Obligatiuni. Lichiditatea si pretul de 
tranzactionare viitor al Obligatiunilor depind de mai multi factori, incluzand, printre 
altele, ratele dobanzilor predominante, rezultatele activitatilor, piata valorilor mobiliare 
similare si conditiile economice generale. In plus, modificarile de pe piata globala a 
titlurilor de creanta si modificarile performantei financiare ale Emitentului pe pietele in 
care isi desfasoara activitatea ar putea afecta negativ lichiditatea oricarei piete de 
tranzactionare a Obligatiunilor care se va dezvolta si a oricarui pret de tranzactionare 
cotat al Obligatiunilor. Drept urmare, Emitentul nu poate asigura ca o piata activa de 
tranzactionare se va dezvolta efectiv pentru Obligatiuni. 

Prin urmare, faptul ca Obligatiunile ar putea fi listate nu conduce in mod necesar 
la o lichiditate mai mare comparativ cu instrumentele de datorie nelistate. Pe o piata 
nelichida, exista posibilitatea ca un investitor sa nu poata vinde Obligatiunile la pretul de 
piata corect. 

In cazul in care Obligatiunile nu vor fi tranzactionate pe Sistemul Multilateral de 
Tranzactiona - BVB, este posibil ca informatiile despre pretul Obligatiunilor sa fie mai 
dificil de obtinut, ceea ce ar putea afecta negativ lichiditatea Obligatiunilor.  
 

(23.5) Tranzactionarea la BVB poate fi suspendata 

ASF este autorizata sa suspende tranzactionarea de valori mobiliare sau sa solicite 
Bursei de Valori Bucuresti sa suspende de la tranzactionare valorile mobiliare 
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tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti, daca continuarea tranzactionarii ar afecta 
negativ interesele investitorilor, pe baza masurilor luate impotriva manipularii pietei si a 
tranzactiilor efectuate pe baza informatiilor privilegiate. Bursa de Valori Bucuresti trebuie 
sa suspende tranzactionarea cu valori mobiliare care nu indeplinesc cerintele Sistemului 
Multilateral de Tranzactiona - BVB, cu exceptia cazului in care o astfel de actiune ar putea 
afecta negativ interesele investitorilor sau buna functionare a pietei. Daca Bursa de Valori 
Bucuresti nu intreprinde astfel de actiuni, ASF poate cere suspendarea tranzactionarii cu 
valori mobiliare, daca acest lucru serveste functionarii corespunzatoare a pietei si nu 
afecteaza interesele investitorilor. De asemenea, Bursa de Valori Bucuresti are dreptul sa 
suspende de la tranzactionare Obligatiunile in alte circumstante, in conformitate cu 
reglementarile sale. Orice suspendare ar putea afecta pretul de tranzactionare al 
Obligatiunilor si ar afecta transferul acestora. 
 

(23.6) Obligatariii se supun legislatiei fiscale romanesti privind tranzactionarea 

Obligatiunilor si distributiile facute de Emitent in legatura cu acestea. 

Potentialii Investitori in Obligatiuni pot fi obligati sa plateasca impozite sau taxe in 

conformitate cu legile din Romania. Potentialii Investitori ar trebui sa se consulte cu 

consultantii lor cu privire la consecintele fiscale ale achizitiei, detinerii, tranzactionarii si 

rascumpararii Obligatiunilor si sa nu se bazeze exclusiv pe considerentele de impunere 

stabilite in acest Prospect, deoarece alte conditii pot fi aplicabile situatiei lor particulare. 

 
26. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioada de 

12 luni anterioara emisiunii 

Emitentul nu a derulat alte oferte de valori mobiliare in perioada de 12 luni 
anterioara emisiunii. 
 

27. Planuri legate de viitoare operatiuni pe piata de capital 

Pentru perioada 2020-2023 nu sunt excluse noi operatiuni pe piata de capital, 
proiecte ce vor fi aprobate de organele competente. 

 

28. Numirea Auditorilor 

Adunarea Generala a Actionarilor va numi, anual sau pentru intervale de cel mult 
3 ani, un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 
pentru auditarea situatiilor financiare ale Societății.  

Auditorul financiar numit incepand cu anul 2019 pentru un mandat de 3 ani, 
responsabil  cu auditarea situațiilor financiare aferente anului 2019 este Ernst & Young 
Assurance Services SRL (http://eyromania.ro/) cu sediul în Tower Center, etaj 22 B-dul 
Ion Mihalache nr. 15-17, 011171 Bucuresti, sector 1 Romania, J40/5964/1999, CUI 
11909783, inregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. FA 77, prin reprezentat legal 
auditor certificat Lupea Alexandru inregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. AF 273. 

 Situatiile financiare auditate individuale mentionate la sectiunea 20 pentru 2017 
si 2018 au fost auditate, de asemenea, de catre Ernst & Young Assurance Services SRL. 
 

29. Societati afiliate si procentul de actiuni detinute 
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Activitatea Emitentului se desfasoara prin intermediul Societatii comerciale pe 
actiuni VIVRE DECO S.A, persoana juridica romana, infiintata in 2012. In tabelul 
urmator sunt evidentiate societatile afiliate VIVRE DECO S.A., impreuna cu o scurta 
descriere a activitatii lor si structura actionariatului, la data de 31.12.2019. 

 
Entitate CAEN Descriere 

Activitate 
Reprezenta

nt Legal 
Structura 

actionariat 
Venituri 

2019 RON 
VIVRE DECO 
SA 

4791 - Comert 
cu amanuntul 
prin intermediul 
caselor de 
comenzi sau 
prin Internet 

Comert online Monica 
Cadogan 

Neogen SA – 50%, 
Advisory Delta SRL 
prin WALNUT 
INVESTMENTS OOD 
– 45%, Nagy Vajda 
Andras Peter – 5% 
 

199.612.682 

VIVRE 
Logistics SRL 

5229 – Alte 
activitati anexe 
transporturilor 

Servicii de 
logistica si 
dezvoltare 
software 

Monica 
Cadogan 

Neogen SA – 50%, 
WALNUT 
INVESTMENTS OOD 
– 45%, Nagy Vajda 
Andras Peter – 5% 

20.702.025 

Technologies 
by Vivre SRL 

6201 – Activitati 
de realizare a 
soft-ului la 
comanda 

Servicii de 
dezvoltare 
software 

Calin Fusu VIVRE DECO SA – 
100% 

0 

VIVRE EOOD 
 

Companie cu sediul in Bulgaria, fara 
activitate din 2018. 

- VIVRE DECO SA – 
100% 

0 

Sursa: VIVRE DECO SA 

 

Structura grupului de societati 

 
Sursa: VIVRE DECO SA 

In ultima parte a anului 2019, conducerea si actionarii Vivre au decis abordarea 
unei strategii de eficientizare a structurii grupului de companii care presupune: 

 

 

Actionari: 

Neogen SA 50% 

Advisory Delta 45% 

Nagy Vajda Andras Peter 5% 

  

 VIVRE DECO SA 

100% 

 
VIVRE EOOD 

100% 

 
Technologies by 

Vivre SRL 

100% 

 
VIVRE Logistics 

SRL 

100% 
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● O societate mama, VIVRE DECO SA, care va avea activitatea de retail online, 
inclusiv cea de logistica si fulfilment pentru vanzarile proprii, activitate preluata 
de la Vivre Logistics in decembrie 2019. 

● O societate subsidiara principala, Technologies by Vivre SRL, detinuta 100% de 
Vivre Deco SA, infiintata pe data de 23.01.2020 si care va presta servicii de 
dezvoltare software pentru Vivre Deco SA. 

● Astfel, VIVRE Logistics va ramane fara activitate si va fi radiata. 
● Societate VIVRE EOOD nu are activitate din 2018, planurile conducerii 

Emitentului fiind sa radieze aceasta Societate.  

 

30. Emisiunea de obligatiuni 2020 

 

(1) Informatii cu privire la obligatiunile emise de VIVRE DECO SA 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) VIVRE DECO S.A din 

data de 13.12.2019 a aprobat emisiunea de obligatiuni negarantate, neconvertibile in 

valoare totala de 3.000.000 EUR, maxim 5.000.000 EUR, cu o maturitate de minim 3 

ani, oferite unui numar de pana la 150 investitori. De asemenea, in cadrul AGEA din data 

de 13.12.2019 a fost aprobata admiterea la tranzactionare a obligatiunilor ce vor fi emise, 

in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (“SMT”) administrat de Bursa de 

Valori Bucuresti.  

In baza mandatului acordat de AGEA in data de 13.12.2019, Directorul General al 

societatii a decis emiterea unui numar de minim 30.000 obligatiuni si maxim 50.000 

obligatiuni, negarantate, neconvertibile, cu optiune de rascumparare inainte de scadenta 

la initiativa Emitentului, avand o valoarea nominala de 100 EUR/obligatiune, cu o rata a 

dobanzii fixa, cuprinsa intre 4,50% si 5,50%, maturitate 5 ani si plata a cuponului 

trimestriala. 

Emitentul a oferit spre vanzare prin intermediul unui plasament privat, obligatiuni 

neconditionate, neconvertibile, negarantate, cu scadenta in 2025 si posibilitatea de 

rascumparare la initiativa Emitentului incepand cu al patrulea an al duratei de viata a 

obligatiunilor, in valoare nominala totala de 3.000.000 EUR (“Oferta”). Oferta a fost 

adresata catre un numar de pana la 150 investitori prin intermediul unui plasament 

privat, in temeiul prevederilor din articolul 16 alin. (3), lit. a, pct. 1 si 2, din Legea 24/2017 

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata (in cadrul unei oferte 

exceptate de la obligatia de intocmire si publicare a unui prospect). 

In perioada 28 Februarie – 6 martie 2020, Vivre Deco S.A. a derulat un plasament 

privat de vanzare de obligatiuni adresat unui numar de pana la 150 investitori, in cadrul 

caruia au fost vandute un numar de 34.534 obligatiuni neconditionate, negarantate, 

neconvertibile la o valoare nominala de 100 EUR/obligatiune, valoarea totala a emisiunii 

fiind de 3.453.400 EUR. Obligatiunile au fost emise in data de 10 martie 2020, cu 

scadenta la data de 10 martie 2025. 
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Moneda: EUR. 

Intermendiar: BT Capital Partners S.A. 

Grupul de distribuire: BT Capital Partners S.A. 

Metoda de intermediere: Metoda celei mai bune executii (best efforts). 

Scadenta: 2025. 

Valoarea nominala: 100 EUR. 

Pretul de emisiune: 100% din valoarea nominala, respectiv 100 EUR. 

Numar obligatiuni: 34.534 

Valoarea nominala totala: 3.453.400 EUR 

Valoarea minima a subscrierii: subscrierea minima a unui investitor eligibil a fost 

de 100 de obligatiuni, respectiv minim 10.000 EUR. 

Rata dobanzii: Fixa, 5.25%. Rata dobanzii  a fost  stabilita la inchiderea plasamentului 

privat, prin licitatie. In cadrul Ofertei, investitorii au putut subscrie la o rata a cuponului 

din 0,25 in 0,25 puncte procentuale in intervalul 4,5% - 5,5%, adica 4,5%– 4,75% – 5,00% 

– 5,25% – 5,50%. Rata finala a dobanzii a fost stabilita  de Directorul General si   

comunicata subscriitorilor ulterior realizarii tranzactiei aferente ofertei.  

Metoda de alocare: Obligatiunile au fost  alocate la rata finala a dobanzii, exclusiv 

acelor subscriitori care au subscris la rata finala a dobanzii sau la o rata mai mica a 

dobanzii decat rata finala a dobanzii. 

Data scadentei: 10 martie 2025. 

Posibilitate de rambursare anticipata: Prin intermediul unei notificari transmise 

detinatorilor de obligatiuni cu minim 30 de zile inainte de data rascumpararii, precum și 

Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in calitate de operator de piata, respectiv Autoritatii de 

Supraveghere Financiara (ASF). Emitentul va avea dreptul de a rascumpara obligatiunile 

integral, dar nu si partial, la initiativa Emitentului, incepand cu al patrulea an al duratei 

de viata a obligatiunilor.In acest caz,Emitentul va plati detinatorilor pentru fiecare 

obligatiune detinuta la data de referinta: dobanda acumulata pana in momentul 

rascumpararii + valoarea nominala a fiecarei obligatiuni + o prima unitara de 

rascumparare anticipata de 1,75% din valoarea nominala a obligatiunii. 

Ca urmare a notificarilor transmise detinatorilor de obligatiuni și institutiilor pietei de 

capital care vor publica informatia pe paginile de internet oficiale, Emitentul isi rezerva 

dreptul, iar detinatorii de obligatiuni nu se pot opune, de a rascumpara in integritate 

obligatiunile emise, daca cererea de rascumparare este transmisa detinatorilor de 

obligatiuni in conditiile anterior mentionate.Data plata cupon:  10 iunie, 10 

septembrie, 10 decembrie, 10 martie a fiecarui an pana la maturitate. 

 

(2)      Admiterea la tranzactionare si aranjamentele de tranzactionare 

In urma finalizarii cu succes a Ofertei, Bursa de Valori Bucuresti a emis acordul 
final pentru admiterea Obligatiunilor la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de 
Tranzactionare - BVB a obligatiunilor corporative administrat de Bursa de Valori 
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Bucuresti. Sistemul Multilateral de Tranzactionare - BVB a obligatiunilor corporative din 
cadrul Bursei de Valori Bucuresti nu este o piata reglementata in sensul Directivei privind 
Pietele Instrumentelor Financiare (Directiva 2004/39/CE). 

Emitentul va anunta aprobarea/respingerea admiterii la tranzactionare a 
Obligatiunilor intr-un ziar de circulatie nationala in termen de 3 zile lucratoare de la 
primirea notificarii din partea Bursei de Valori Bucuresti privind aprobarea/respingerea 
admiterii la tranzactionare. 

Nu exista niciun angajament al niciunei parti de a actiona ca intermediari pe 
pietele secundare cu privire la Obligatiuni si de a garanta lichiditatea acestora. 
 

(3) Agentul depozitar 

Toate clasele de valori mobiliare (cu exceptia instrumentelor financiare derivate) 
tranzactionate pe o piata reglementata din Romania sau in cadrul unui Sistem 
Multilateral de Tranzactionare, inclusiv Obligatiunile, ulterior admiterii la tranzactionare 
a acestora, sunt, in mod obligatoriu, inregistrate la Depozitarul Central in vederea 
efectuarii in mod centralizat a operatiunilor cu valori mobiliare si asigurarii unei evidente 
unitare a acestor operatiuni. Toate valorile mobiliare admise in sistemul Depozitarului 
Central sunt dematerializate si evidentiate prin inscriere in cont. 

Obligatiunile sunt emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in 
cont si vor fi inregistrate la ASF si Depozitarul Central, societate pe actiuni organizata si 
functionand conform legislatiei din Romania, cu sediul social in Bd. Carol I nr. 34-36, 
etajele 3, 8 si 9, Bucuresti. Depozitarul Central va pastra o evidenta a tuturor detinerilor 
Obligatiunilor. 

Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare listate pe Bursa de 
Valori Bucuresti catre cumparator are loc la data decontarii. Decontarea este in general 
efectuata la momentul T+2 prin debitarea/creditarea conturilor relevante, in baza 
mecanismului de livrare contra plata (i.e. valorile mobiliare fiind livrate numai daca 
pretul de achizitionare corespunzator este platit).  

In mod exceptional, exista anumite situatii in care Depozitarul Central poate opera 
in mod direct transferurile drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare listate pe 
Bursa de Valori Bucuresti, sub rezerva conditiilor prevazute in regulamentele 
Depozitarului Central. 

Chiar daca prevederile acestei sectiuni mentioneaza procedurile Depozitarului 
Central, care se aplica, in principiu, transferurilor de Obligatiuni ulterior Admiterii 
acestora la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori 
Bucuresti, in anumite cazuri, Depozitarul Central isi rezerva dreptul de a suspenda sau de 
a anula inregistrarea unei instructiuni, in cazul in care exista orice neclaritati privind 
continutul acesteia, autoritatea persoanei care depune instructiunea sau daca acesta 
stabileste ca dispozitiile reglementarilor sale sau a acordurilor conexe au fost incalcate, 
sau sa ignore instructiunile care contin erori sau alte vicii sau care nu sunt semnate de 
persoanele autorizate. Niciunul dintre Emitent, Intermediar sau agentii acestora nu va fi 
raspunzator pentru indeplinirea sau neindeplinirea de catre Depozitarul Central sau de 
catre alti participanti a obligatiilor care le revin conform regulilor, procedurilor si 
acordurilor care guverneaza operatiunile lor la data la care obligatiile respective sunt sau 
ar fi trebuit sa fie indeplinite. 

Emitentul nu va impune niciun comision cu privire la detinerile de Obligatiuni; cu 
toate acestea, detinatorii Obligatiunilor pot suporta comisioane care se platesc in mod 
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normal in legatura cu mentinerea si operarea conturilor in sistemul Depozitarului 
Central. 

 
(4) Agentul de plata si agentul de calcul 

Emitentul va actiona ca Agent de Calcul in legatura cu Obligatiunile si va calcula 
platile de principal si dobanzi catre Obligatari. 

Avand in vedere faptul ca emisiuniea este admisa în cadrul TARGET2Securities, 
Emitentul va efectua platile prin intermediul Depozitarului Central. 

(5) Reprezentarea Obligatarilor 

Obligatarii se pot intruni in cadrul adunarilor generale ale Obligatarilor (o 
„Adunare Generala”) in scopul de a hotari cu privire la interesele lor.  

Organizarea si atributiile Adunarii Generale vor fi guvernate de dispozitiile Legii 
Societatilor, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018. Modificarea sau 
inlocuirea unor astfel de prevederi legale poate duce la modificari ale organizarii si ale 
atributiilor Adunarii Generale. 

Convocarea Adunarii Generale 

Adunarea Generala poate fi convocata la cererea unuia sau a mai multor Obligatari 
reprezentand cel putin o patrime din valoarea nominala a Obligatiunilor emise si ramase 
in circulatie, sau dupa numirea reprezentantilor Obligatarilor („Reprezentantii”), la 
cererea Reprezentantilor. 

Convocatorul Adunarii Generale va fi (i) publicat in Monitorul Oficial si intr-un 
ziar de larga circulatie din Bucuresti sau (ii) transmis prin scrisoare recomandata 
Obligatarilor relevanti, la adresele din Registrul Obligatarilor, precum si, in fiecare caz, 
pe website-ul Emitentului si pe website-ul BVB, la www.bvb.ro. Convocatorul Adunarii 
Generale va fi publicat cu cel putin 30 de zile inainte de data la care este programata 
Adunarea Generala. Convocatorul va indica atat data de referinta, locatia si data Adunarii 
Generale, cat si ordinea de zi. De asemenea, convocatorul poate include data si ora celei 
de a doua Adunari Generale, in cazul in care prima nu poate fi intrunita in mod valid. 

Unul sau mai multi Obligatari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% 
din valoarea nominala a Obligatiunilor emise si aflate in circulatie, au dreptul de a adauga 
puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de 15 zile de la publicarea 
convocatorului. Ordinea de zi revizuita trebuie publicata in conformitate cu prevederile 
legale de convocare a Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inainte de data Adunarii 
Generale 

Obligatarii vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, 
directorii, respectiv membrii consiliului de administratie, auditorii sau functionarii 
Emitentului, dupa caz. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de 
adunare sau in orice alt termen prevazut in actul constitutiv al Emitentului la momentul 
relevant. Omisiunea de a depune aceste procuri in original in termenul alocat va avea 
drept consecinta pierderea dreptului de vot al Obligatarului in acea Adunare Generala. 

Hotararile Adunarii Generale se adopta prin vot deschis. 

Reprezentant/Reprezentanti 

Adunarea Generala poate numi un Reprezentant al Obligatarilor si unul sau mai 
multi Reprezentanti supleanti. Reprezentantul si reprezentantul/reprezentantii 
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supleant/supleanti nu pot fi implicati in conducerea Emitentului. Functia de 
Reprezentant poate fi conferita oricarei persoane, indiferent de nationalitatea acesteia. 

In caz de incompatibilitate, demisie sau revocare a unui Reprezentant, va fi ales in 
cadrul Adunarii Generale un reprezentant inlocuitor, cu exceptia cazului in care exista un 
Reprezentant supleant care isi va asuma rolul de Reprezentant. 

Toate partile interesate vor avea oricand dreptul de a obtine informatii privind 
numele si adresa Reprezentantului/Reprezentantilor la sediul social al Emitentului. 

Atributiile Reprezentantului/Reprezentantilor 

Reprezentantul/Reprezentantii va/vor avea dreptul de a reprezenta Obligatarii in 
raporturile cu Emitentul si in fata instantelor de judecata. Reprezentantul/ 
Reprezentantii mai poate/pot fi insarcinat/insarcinati de catre Adunarea Generala, de 
asemenea, cu efectuarea actiunilor de supraveghere si protejarea intereselor comune ale 
Obligatarilor. 

Atributiile Adunarii Generale 

Adunarea Generala are puterea de a delibera in ceea ce priveste stabilirea 
remuneratiei Reprezentantului si a Reprezentantilor supleanti, precum si cu privire la 
demiterea si inlocuirea acestora si, de asemenea, poate sa hotarasca cu privire la orice alta 
chestiune care se refera la drepturile comune, actiunile si beneficiile corespunzatoare 
obligatiunilor in prezent sau in viitor, inclusiv autorizarea Reprezentantului sa actioneze 
in justitie in calitate de reclamant sau parat. 

Adunarea Generala are urmatoarele competente: 

(i). sa indeplineasca toate actiunile de supraveghere si actiunile pentru 
protejarea intereselor comune ale Obligatarilor sau sa imputerniceasca un 
reprezentant pentru indeplinirea acestor actiuni; 

(ii). sa creeze un fond care poate fi finantat din sumele reprezentand dobanda la 
care Obligatarii au dreptul, in scopul de a acoperi cheltuielile legate de 
protejarea drepturilor lor, precum si sa stabileasca regulile de administrare a 
unui astfel de fond; 

(iii). sa se opuna oricarei modificari aduse actului constitutiv al Emitentului sau 
termenilor si conditiilor Obligatiunilor care pot afecta drepturile 
Obligatarilor; si 

(iv). sa se pronunte asupra emisiunii de noi obligatiuni de catre Emitent. 

Adunarile Generale pot adopta hotarari valabile privind desemnarea 
Reprezentantului si a Reprezentantilor supleanti si in raport cu punctele (i) si (ii) de mai 
sus, numai cu o majoritate care reprezinta cel putin o treime din valoarea nominala a 
Obligatiunilor emise si aflate in circulatie reprezentate in Adunarea Generala. In orice alt 
caz, Adunarea Generala poate adopta o hotarare valabila in prezenta Obligatarilor 
reprezentand cel putin doua treimi din valoarea nominala a Obligatiunilor emise si aflate 
in circulatie si cu o majoritate de cel putin patru cincimi din valoarea nominala a 
Obligatiunilor emise si aflate in circulatie reprezentate in cadrul Adunarii Generale. 

Dreptul fiecarui Obligatar de a participa in cadrul Adunarilor Generale va fi 
evidentiat prin inscrierea in registrul titularului contului respectiv a denumirii acelui 
Obligatar la data de referinta mentionata in convocatorul Adunarii Generale. 
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Deciziile Adunarii Generale sunt obligatorii pentru toti Obligatarii, inclusiv pentru 
cei care nu au participat la vot sau la astfel de adunari. 

Informarea Obligatarilor 

La convocarea Adunarii Generale, fiecare Obligatar sau reprezentant al acestuia va 
avea dreptul de a consulta sau de a face o copie a textului hotararilor care vor fi propuse 
si a rapoartelor (daca este cazul) care vor fi prezentate in cadrul adunarii, care vor fi puse 
la dispozitie spre a fi consultate la sediul social al Emitentului si in orice alt loc mentionat 
in convocator. 

Cheltuieli 

Cad in sarcina Emitentului toate cheltuielile ocazionate de convocarea si 
desfasurarea adunarilor si in general toate cheltuielile administrative ocazionate de 
Adunarile Generale ale Obligatarilor, fiind in mod expres stabilit ca nu pot fi imputate 
cheltuieli in raport cu dobanzile platibile pentru Obligatiuni. 

Notificarea hotararilor 

Emitentului i se vor aduce la cunostinta hotararile adoptate in cadrul Adunarilor 
Generale in termen de cel mult trei zile de la adoptarea acestora. In consecinta, Emitentul 
va respecta toate obligatiile de transparenta si alte obligatii care i-ar putea reveni in 
virtutea legislatiei aplicabile in legatura cu astfel de hotarari. Hotararile adoptate in 
cadrul Adunarilor Generale vor fi opozabile Emitentului, care se va supune unor astfel de 
hotarari in masura in care acestea sunt considerate obligatorii in legatura cu si in 
aplicarea acestor Termeni si Conditii sau in orice caz in conformitate cu prevederile 
legislatiei aplicabile. 

(6) Plati in temeiul obligatiunilor 

Obligatia de Plata a Emitentului 

Emitentul se obliga sa plateasca fiecarui Obligatar valoarea nominala a 
Obligatiunilor detinute de respectivul Obligatar si Dobanda aplicabila acestor 
Obligatiuni. 

Datele Platii 

Toate platile in temeiul Obligatiunilor se vor efectua prin intermediul 
Depozitarului Central , la Datele Platii stabilite, respectiv: 10 iunie, 10 septembrie, 10 
decembrie, 10 martie a fiecarui an pana la maturitate. 

Daca data in care plata in temeiul Obligatiunilor trebuie efectuata nu este o Zi 
Lucratoare, plata va fi efectuata in Ziua Lucratoare care urmeaza acelei zile, fara dreptul 
de a pretinde dobanda penalizatoare sau orice alte plati suplimentare. 

Stabilirea dreptului de a primi plati 

Toate platile in temeiul Obligatiunilor vor fi efectuate entitatilor inregistrate ca 
Obligatari in Conturile Obligatiunilor la finalul programului de lucru din Data 
Inregistrarii corespunzatoare („Beneficiarul Eligibil”). Toate platile efectuate catre 
Beneficiari Eligibili vor fi considerate a fi stingeri efective si irevocabile ale obligatiilor de 
plata ale Emitentului fata de Obligatari la Datele Platii corespunzatoare. 
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In scopul stabilirii Beneficiarilor Eligibili, nici Emitentul si nici Depozitarul 
Central nu vor lua in considerare niciun fel de transferuri de Obligatiuni care au loc dupa 
Data Inregistrarii si pana la Data corespunzatoare a Platii, iar respectivii cesionari nu vor 
avea dreptul de a pretinde sau primi plata relevanta pentru scopuri pentru care nu au fost 
inregistrati in mod corespunzator ca Obligatari pana la Data Inregistrarii mentionate 
anterior. 

Efectuarea Platilor 

Avand in vedere faptul ca emisiunea este admisa în cadrul TARGET2Securities, 
Emitentul va efectua platile prin intermediul Depozitarului Central.in conformitate cu 
legea aplicabilasi cu procedurile stabilite intre Depozitarul Central si Emitent si/sau 
notificate Obligatarilor de catre Depozitarul Central cu privire la platile in temeiul 
Obligatiunilor („Procedurile”).Obligatia de a plati orice suma in baza Obligatiunilor 
este considerata a fi satisfacuta in mod corespunzator si la timp daca, la data 
corespunzatoare a scadentei, suma corespunzatoare este transferata Beneficiarilor 
Eligibili conform Procedurilor. 

Emitentul si Depozitarul Central nu au nicio obligatie de a efectua plati catre 
Beneficiarii Eligibili decat daca si pana la momentul la care respectivele persoane vor fi 
pus la dispozitie toate informatiile relevante solicitate acestora conform Procedurilor, si 
nici Emitentul, nici Agentul de Calcul nu sunt raspunzatori pentru nicio intarziere la plata 
oricaror sume restante cauzata de (i) omisiunea Depozitarului Central sau a Beneficiarilor 
Eligibili de a transmite la timp informatii adecvate sau alte documente sau informatii 
conform Procedurilor si acestor Termeni si Conditii, (ii) caracterul incomplet, incorect 
sau neverosimil al oricaror documente sau informatii sau (iii) faptul ca intarzierea a fost 
cauzata de circumstante in afara controlului Emitentului, sau al Agentului de Calcul. In 
aceste cazuri, Obligatarii nu vor dobandi dreptul la nicio plata suplimentara sau dobanda 
pentru intarzierea respectivei plati. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, comisioanele platibile catre Depozitarul Central la 
efectuarea de plati in legatura cu Obligatiunile vor fi suportate de Emitent. 

Toate platile care urmeaza a fi efectuate de Emitent in temeiul Obligatiunilor vor 
fi calculate si efectuate fara nicio compensare cu orice pretentii ale Emitentului impotriva 
unui Obligatar.  

Rascumpararea Finala 

Obligatiunile vor fi rascumparate la Data Scadentei, respectiv 10 martie 2025. 

Rascumpararea Anticipata 

Prin intermediul unei notificari transmise detinatorilor de obligatiuni cu minim 30 

de zile inainte de data rascumpararii, precum și Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in 

calitate de operator de piata, respectiv Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). 

Emitentul va avea dreptul de a rascumpara obligatiunile integral, dar nu si partial, la 

initiativa Emitentului, incepand cu al patrulea an al duratei de viata a obligatiunilor.In 

acest caz,Emitentul va plati detinatorilor pentru fiecare obligatiune detinuta la data de 

referinta: dobanda acumulata pana in momentul rascumpararii + valoarea nominala a 

fiecarei obligatiuni + o prima unitara de rascumparare anticipata de 1,75% din valoarea 

nominala a obligatiunii. 
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Ca urmare a notificarilor transmise detinatorilor de obligatiuni și institutiilor 
pietei de capital care vor publica informatia pe paginile de internet oficiale, Emitentul isi 
rezerva dreptul, iar detinatorii de obligatiuni nu se pot opune, de a rascumpara in 
integritate obligatiunile emise, daca cererea de rascumparare este transmisa detinatorilor 
de obligatiuni in conditiile anterior mentionate. 

(7) DOBANDA 

Dobanda 

Obligatiunile sunt purtatoare de dobanda aplicata la suma principala de la Data 
Emisiunii, inclusiv, si pana la Data Scadentei, exclusiv, la Rata Dobanzii platibila 
trimestrial la datele 10 iunie, 10 septembrie, 10 decembrie, 10 martie a fiecarui 
an pana la maturitate (fiecare o „Data de Plata a Dobanzii”).  

Pentru claritate, prima Data de Plata a Dobanzii este 10 iunie 2020, iar ultima Data 
de Plata a Dobanzii aferente Obligatiunilor va fi 10 martie 2025, Data Scadentei. 

Dobanda va fi platita Obligatarilor care sunt inregistrati in registrul obligatarilor 
furnizat de Depozitarul Central la data de inregistrare. Data de inregistrare inseamna data 
la care sunt stabiliti Obligatarii care au dreptul la plati in temeiul Obligatiunilor, raportat 
la (i) Data Scadentei sau la fiecare Data de Plata a Dobanzii, data care cade cu 15 Zile 
Lucratoare inainte de data respectiva, cu conditia ca, daca acea data nu respecta 
Regulamentele BVB si/sau Regulamentele Depozitarului Central si/sau Reglementarile 
prin, aceasta sa fie amanata pana in Ziua Lucratoare imediat urmatoare, care corespunde 
acestor Regulamente. 

Rata Dobanzii 

Obligatiunile vor avea o Rata fixa a Dobanzii de 5,25% 

 

Conventia privind calcularea dobanzii 

Se va folosi conventia de calcul a dobanzii „Actual/365” (i.e., in scopul calcularii 
venitului din dobanda, numarul actual de zile calendaristice in cadrul unei Perioade de 
Dobanda va fi luat in calcul, insa un an este considerat a avea 365 (trei sute saizeci) de 
zile. 

Perioadele de Dobanda 

Perioada de Dobanda inseamna perioada care incepe la Data Emisiunii (inclusiv) 
si se incheie la prima Data de Plata a Dobanzii (exclusiv) si fiecare perioada urmatoare 
care incepe la o Data a Plata a Dobanzii (inclusiv) si se incheie la urmatoarea Data de Plata 
a Dobanzii (exclusiv), pana la si excluzand Data Scadentei. 

Obligatiunile vor inceta sa mai fie purtatoare de dobanda de la, si inclusiv, data 
prevazuta pentru rascumpararea lor, cu exceptia cazului de forta majora in care Emitentul 
nu efectueaza rascumpararea lor la data respectiva. In acest caz, dobanda va continua sa 
se acumuleze la valoarea nominala a respectivelor Obligatiuni la Rata Dobanzii (atat 
inainte cat si dupa pronuntarea hotararii judecatoresti relevante, dupa caz) pana cand 
oricare dintre urmatoarele date intervine mai repede: (i) (data la care toate sumele 
datorate in legatura cu respectivele Obligatiuni pana la acea data sunt primite de catre 
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sau in numele Obligatarului relevant sau (ii) data care urmeaza dupa notificarea 
transmisa de catre Emitent Obligatarilor in conformitate cu Sectiunea 9 („Notificari 
Obligatari”) despre primirea tuturor sumelor datorate in legatura cu toate Obligatiunile 
pana la data respectiva. In acest caz, dobanda nu va fi capitalizata si nu va exista nicio 
dobanda platibila la dobanda. 

(8) Plati nete de taxe  

Toate platile in baza Obligatiunilor vor fi efectuate in conformitate cu acesti 
Termeni si Conditii si cu legile fiscale si alte legi aplicabile din Romania valabile si in 
vigoare la momentul efectuarii platii. 

Toate platile aferente valorii nominale si dobanzii efectuate de catre sau in numele 
Emitentului in legatura cu Obligatiunile se vor face fara nicio retinere sau deducere 
pentru orice impozite, taxe, impuneri sau speze guvernamentale de orice natura impuse, 
percepute, colectate, retinute la surse sau stabilite de catre Romania sau orice autoritate 
a statului roman sau din Romania, avand competenta fiscala, mai putin in cazul in care o 
astfel de retinere la sursa sau deducere este ceruta de legislatie. In acest caz, Emitentul nu 
va fi obligat sa plateasca acele sume suplimentare care ar avea ca rezultat primirea de 
catre Obligatari a unor sume pe care le-ar fi primit in conditiile in care nu ar fi fost impusa 
nicio retinere sau deducere. Mai mult, Emitentul poate efectua plata fara a aplica 
deducerea sau retinerea de impozit descrisa mai sus sau aplicand o deducere sau retinere 
mai mica decat rata prevazuta de legile din Romania, in conditiile in care se poate aplica 
o conventie pentru evitarea dublei impuneri incheiata intre tara de rezidenta fiscala a 
Emitentului (i.e., Romania) si tara de rezidenta fiscala a Obligatarului.  Aplicarea unei 
astfel de conventii este conditionata de indeplinirea conditiilor prevazute de legea 
aplicabila si a cerintelor legate de furnizarea catre Depozitarul Central si catre Emitent, 
anterior efectuarii unei plati, a unui certificat valabil de rezidenta fiscala a beneficiarului 
efectiv (i.e. Obligatar) sau un alt document eliberat de catre o autoritate alta decat cea 
fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a 
acelui stat. Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul nefurnizarii unui certificat valabil de 
rezidenta fiscala sau a unui alt document eliberat de catre o autoritate alta decat cea 
fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a 
acelui stat sau in caz de furnizare a acestor documente cu intarziere, orice demers ulterior 
pentru regularizarea, respectiv restituirea impozitului platit in plus, va cadea exclusiv in 
sarcina Detinatorului de Obligatiuni. 

Depozitarul Central nu va avea dreptul de a cere, dupa cum niciun Obligatar nu va 
avea dreptul sa pretinda, de la Emitent nicio despagubire sau plata in legatura cu orice 
consecinte fiscale pentru Obligatari in mod individual cu exceptia cazurilor prevazute mai 
sus. 

 
(9) Notificari Obligatari 

 
Orice notificare transmisa Obligatarilor va fi publicata pe website-ul Emitentului 

si/sau website-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro. In cazul in care o lege sau un 
regulament impun publicarea acesteia prin alte mijloace, notificarea va fi publicata si prin 
acele alte mijloace. Daca o notificare este publicata prin mai multe mijloace, data 
publicarii respectivei notificari va fi considerata a fi data primei sale publicari. Data 
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publicarii este de asemenea considerata a fi data la care notificarea a fost livrata 
Obligatarilor. Notificarile vor fi publicate in limba romana. 
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ANEXE: 

1. Sinteza contului de profit si pierdere cu explicatia variatiilor 
semnificative pentru ultimii 3 ani 

 
Situatiile financiare individuale din 2017 si 2018 au fost auditate de catre compania 

Ernst & Young Assurance Services SRL (http://eyromania.ro/) cu sediul în Tower Center, 
etaj 22 B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, 011171 Bucuresti, sector 1 Romania, 
J40/5964/1999, CUI 11909783, inregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. FA 77, 
prin reprezentat legal auditor certificat Lupea Alexandru inregistrat in Registrul Public 
Electronic cu nr. AF 273. Situatiile financiare individuale din 2019 au fost intocmite de 
catre conducerea executiva a societatii si nu au fost auditate, dar Societatea a incheiat un 
contract cu Ernst & Young in acest sens, 

 
Sume in RON  2017  2018   2019  

 (auditat)    (auditat)    (neauditat)  

Cifra de afaceri netă  149.294.985   193.067.042   199.043.084  

    Producţia vândută  6.356.462   9.805.247   7.568.778  

    Venituri din vânzarea mărfurilor  142.940.540   183.264.232   191.480.283  

    Reduceri comerciale acordate  (2.017)  (2.437)  (5.977) 

Alte venituri din exploatare  570.151   706.701   569.598  

Venituri din exploatare - Total  149.865.136   193.773.743   199.612.682  

Cheltuieli cu materiile prime  3.220.505   4.056.373   4.204.260  

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)  54.730   38.488   99.363  

Cheltuieli privind mărfurile  104.238.459   127.259.922   121.809.292  

Reduceri comerciale primite  (1.036.409)  (1.284.449)  (1.362.199) 

Cheltuieli cu personalul  7.224.371   8.920.558   13.507.086  

Ajustări de valoare privind activele circulante  81.000     99.743   -    

Cheltuieli privind prestaţiile externe  33.048.849   51.425.902   53.802.430  
Cheltuieli cu alte impozite, taxe  103.056   166.211   137.398  
Alte cheltuieli  377.086   191.596   275.921  
Ajustări privind provizioanele 185.436  140.676   -    

EBITDA  2.368.053  2.758.723   7.139.131  
Marja EBITDA 1,8% 1,4% 3,6% 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 
necorporale 

 2.368.643     1.257.628   2.246.956  

Profitul din exploatare  (590)   1.501.095   4.892.175  
Marja 0,0% 0,8% 2,5% 

Venituri din dobânzi    49   75   93  

Alte venituri financiare  1.929.741   1.200.825   1.350.208  

Cheltuieli privind dobânzile    11.670   37.912   189.052  

Alte cheltuieli financiare  1.450.509  1.378.329   2.622.731  

Profitul financiar  467.611  (215.341)  (1.461.482) 

Profitul brut   467.611  1.285.754   3.430.693  
Impozitul pe profit  128.185   -     -    

Profitul net   338.836  1.285.754   3.430.693  
Marja neta 0,2% 0,7% 1,7% 

 

                                                                                                                  Sursa: VIVRE DECO SA 
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Venituri 

In 2018, veniturile Vivre au crescut cu 29%, in special ca urmare a strategiei de 
extindere pe alte piete si acaparare de cota de piata. Ritmul de crestere a incetinit in 2019 
la 3,1%, Societatea axandu-se mai mult pe imbunatatirea marjelor de profit in acest 
exercitiu financiar, in detrimentul cresterii veniturilor. 
 
EBITDA 

Indicatorul EBITDA nu a fost auditat, reprezinta profitul inainte de plata dobanzii, 
impozitelor, deprecierii si amortizarii si a fost calculat ca suma intre Profitul din 
Exploatare si Ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale şi necorporale. De-a 
lungul perioadei analizate, EBITDA s-a aflat pe o traiectorie ascendenta, atingand in 2019 
valoarea de 7,1 milioane RON si o marja de 3,6%. Cresterea profitabilitatii in 2019 a avut 
loc ca urmare a politicii Societatii de a creste preturile de vanzare si implicit marjele brute 
de profit.  
 
Profitul din exploatare 

Profitul din exploatare este determinat ca diferenta intre EBITDA si cheltuielile cu 
deprecierea si amortizarea. De-a lungul perioadei analizate, Rezultatul din Exploatare s-
a aflat pe o traiectorie ascendenta, atingand in 2019 valoare de 4,9 milioane RON si o 
marja de 2,5%. Desi valoarea EBITDA a fost similara in anii 2017 si 2018, se observa ca 
profitul din exploatare a inregistrat o crestere in aceasta perioada, explicatia fiind 
scaderea cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a prelungirii duratei de amortizare cu 60 
luni pentru modulele software puse in functiune de Societate. 
 
Profitul Net 

In perioada analizata, Profitul Net a inregistrat o crestere consecventa, atingand in 
2019 valoare de 3,4 milioane RON si o marja de 1,7%. In 2017, desi Societatea nu a 
inregistrat profit din exploatare, s-a realizat un profit net de circa 340 mii RON, ca urmare 
a unui castig din diferentele de curs valutar. In 2018 si 2019 Profitul Net a fost afectat de 
inregistrarea unei pierderi din diferentele de cursul valutar. Datorita reinvestirii 
profitului in dezvoltarea de module software necesare pentru administrarea platformelor 
Vivre, Societatea a fost scutita de la plata impozitului pe profit in 2018 si 2019, conform 
codului fiscal in vigoare. 
 
 

2. Sinteza pozitiei financiare / bilantul, cu explicatia variatiilor 
semnificative pentru ultimii 3 ani 

 
Situatiile financiare individuale din 2017 si 2018 au fost auditate de catre compania 

Ernst & Young Assurance Services SRL (http://eyromania.ro/) cu sediul în Tower Center, 
etaj 22 B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, 011171 Bucuresti, sector 1 Romania, 
J40/5964/1999, CUI 11909783, inregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. FA 77, 
prin reprezentat legal auditor certificat Lupea Alexandru inregistrat in Registrul Public 
Electronic cu nr. AF 273. Situatiile financiare individuale din 2019 au fost intocmite de 
catre conducerea executiva a societatii si nu au fost auditate, dar Societatea a incheiat un 
contract cu Ernst & Young in acest sens. 
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Sume in RON  2017   2018   2019  

 (auditat)   (auditat)   (neauditat)  

ACTIVE       
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale 4.754.082  8.961.256  13.998.698  
Fond comercial -  -  39.329  
Avansuri  3.549  3.549 3.549  
IMOBILIZARI NECORPORALE              4.757.631             8.964.805            14.041.576  
Instalaţii tehnice şi maşini 154.677  185.176  681.543  
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 330.694  365.089  1.876.938  
Imobilizari corporale in curs de executie 6.082 - - 
Avansuri -  -  226.982  
IMOBILIZARI CORPORALE            491.453                 550.265         2.785.463  
Acţiunile deţinute la entităţile asociate 2.292  2.292  2.292  
Alte împrumuturi  263.579  2.000  2.000  
IMOBILIZARI FINANCIARE               265.871                    4.292                    4.292  
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL           5.514.955           9.519.362            16.831.331  
Materii prime şi materiale consumabile 368.276  758.728  425.455  
Produse finite şi mărfuri 10.060.771  18.473.408  20.655.791  
Avansuri 72.432  38.498  18.978  
STOCURI        10.501.479          19.270.634         21.100.224  
Creanţe comerciale 1.579.917  8.243.713  13.823.387  
Sume de încasat de la entităţil afiliate 368.698  428.380  234.392  
Alte creanţe 590.444  1.282.447  4.085.108  
Capital subscris şi nevărsat -  -  1.670.000  
CREANTE          2.539.059            9.954.540           19.812.887  
CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI            7.193.647             9.949.931           12.599.104  
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL         20.234.185            39.175.105            53.512.215  
CHELTUIELI ÎN AVANS               946.464             1.952.300           18.638.143  
TOTAL ACTIVE 26.695.604  50.646.767  88.981.689  
    
Sume datorate instituţiilor de credit 145  5.984.764  14.966.184  
Avansuri încasate în contul comenzilor 1.712.659  1.639.289  3.314.029  
Datorii comerciale - furnizori 16.580.385  31.043.709  50.802.950  
Sume datorate entităţilor din grup  1.267.749  1.155.416  1.603.506  
Alte datorii 3.020.066  3.410.302  5.664.902  
DATORII PE TERMEN SCURT         22.581.004       43.233.480           76.351.571  

PROVIZIOANE 
                        

552.081  
                      

692.757  
                      

692.757  
Subvenţii pentru investiţii  - -  21.704  
Venituri înregistrate în avans -  -  95.040  
VENITURI ÎN AVANS                          -                          -                 116.744  
Capital subscris vărsat 3.415.000  5.280.600  5.280.600  
Capital subscris nevărsat -  -  1.670.000  
Rezerve legale 88.263  152.548  153.507  
Alte rezerve 4.327  965.556  965.553  
Profitul reportat (256.236) 61.586  320.264  
Profitul exercitiului curent 311.165  260.240  3.430.693  
CAPITALURI PROPRII - TOTAL          3.562.519            6.720.530            11.820.617  
TOTAL PASIVE 26.695.604 50.646.767 88.981.689 

                                                                                                            
                                                                                                            Sursa: VIVRE DECO SA 

 

Active imobilizate 
In perioada analizata, imobilizarile corporale au inregistrat o crestere 

semnificativa, de peste 3x, in special ca urmare a: 
● Activelor necorporale, reprezentate de brevete, licente si marci comerciale, 

care au crescut pana la 14 milioane RON, in urma programelor software 
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dezvoltate sau achizitionate. Costurile care sunt asociate direct cu productia 
de produse software identificabile, unice si controlate de Vivre Deco SA si 
care vor genera beneficii economice pentru o perioada mai mare de 1 an de 
zile, sunt recunoscute ca imobilizari necorporale. Costurile directe includ 
costurile angajatilor echipei de dezvoltare software din Vivre Logistics si o 
parte corespunzatoare a cheltuielilor generale. Toate celelalte costuri 
asociate cu întretinerea programelor software sunt inregistrate direct pe 
cheltuiala. In anul 2019, aproximativ 95% din costurile angajatilor echipei 
de dezvoltare software au fost capitalizate si 5% au fost înregistrate direct 
pe cheltuiala. 

● Activelor corporale, care au crescut de peste 5 ori in 2019, pana la 2,8 
milioane RON, datorita investitiilor in centrul logistic (rafturi, 
echipamente, etc.).  

 
Stocuri 

Desi peste 70% din produsele vandute pe platformele Vivre se afla in stocurile 
furnizorilor, Societatea detine in inventariul propriu stocuri de produse comercializate cu 
o frecventa mai ridicata. Astfel, de-a lungul perioadei analizate, valoarea stocurilor Vivre 
a inregistrat o crestere de 2x, pana la 21 milioane RON, ca urmare a cresterii vanzarilor.  
 
Creante  

Intre anii 2017-2019 valoarea creantelor a crescut de aproape 8x, pana la circa 20 
milioane RON. In trimestrul patru din 2019 compania a inregistrat vanzari cu 
aproximativ 20% mai mari fata de trimestru patru 2018 si intrucat o parte semnificativa 
a comenzilor sunt cu plata la livrare, soldul creantelor a inregistrat o evolutie crescatoare 
spre final de an (13.808.515 RON la 31 decembrie 2019 vs 8.243.713 RON la 31 decembrie 
2018). In lunile imediat urmatoare, soldul creantelor comerciale este prognozat sa scada. 
In plus creantele includ si capitalul subscris si nevarsat la 31 decembrie 2019 in valoare 
totala de 1.670.000 lei (0 RON la 31 decembrie 2018) cat si alte creante, care au crescut 
de la 954.197 RON (31 decembrie 2018) la 4.085.108 RON (31 decembrie 2019), cresterea 
fiind generata in special de cresterea TVA-ului de recuperat. 
 
Cheltuieli in avans 

In 2019, valoarea cheltuielilor in avans a atins 18,6 milioane RON, ca urmare a 
unei cresteri semnificative fata de anul 2018, datorata costurilor de atragere a clientilor 
noi.  

Pe parcursul activitatii obisnuite, Vivre plateste comisioane intermediarilor pentru 
atragerea clientilor catre site-urile si aplicatiile Vivre si efectuarea unei vanzari de marfa. 
Pe baza analizelor istorice, s-a observat ca in medie un client atras pe platforma Vivre 
continua sa plaseze comenzi, aducand venituri Societatii, pe o perioada de minim 5 ani 
(conform graficului ‘Venituri medii recurente per client atras de la sectiunea 19). In 
consecinta, pe baza datelor istorice acumulate, incepand cu anul 2018, conducerea 
Societatii a decis aplicarea unei politici contabile care presupune deferarea unei parti din 
costurile cu respectivele comisioane pentru clienti noi (in functie de proportia acestora) 
sub forma de cheltuieli in avans, fiind descarcate pe cheltuiala in perioada anticipata in 
care clientul va face achizitii.  
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La 31 decembrie 2018 Societatea avea inregistrat in avansuri de la furnizori si 
creante comerciale suma de 4,5 milioane RON. In 2019, o data ce au fost facturate de 
furnizori, aceste avansuri au fost reclasificate in cheltuieli in avans, iar diferenta pana la 
18,6 milioane RON reprezinta valoarea acestor comisioane pentru anul 2019. 
 
Capitaluri proprii 

In perioada analizata se inregistreaza o crestere a capitalurilor proprii 3,3x, pana 

la valoarea de 5,0 milioane RON, ca urmare a cresterii capitalului social in 2018 si 2019 

cu peste 3,5 milioane RON si inregistrarii unui profit net de 3,4 milioane RON in 2019. 

Majorarea de capital social 1.600.700 RON din 2019 a venit in urma tranzactiei de 

transfer al activitatii de logistica din Vivre Logistics in Vivre Deco. Astfel, Vivre Logistic a 

incasat de la Vivre Deco suma de 1.600.000 RON (pretul platit pentru transferul 

activitatii de logistica) , care a fost distribuita catre actionarii Vivre Logistics, care ulterior, 

in ianuarie 2020, a fost varsata in capitalul social al Vivre Deco. 

Din 2012 si pana in 2018 compania nu a acordat dividende actionarilor, profitul 

fiind reinvestit pentru a sustine cresterea activitatii. Planul de afaceri pentru perioada 

2020-2024 nu prevede acordarea de dividende actionarilor, scopul principal ramanand 

cresterea cotei de piata care va fi sustinuta atat din profitul reinvestit cat si din alte surse 

de finantare. In anul 2018, au fost constituite rezerve din rezultatul exercitiului 

neimpozabile fiscal, ca urmare reinvestirii profitului in dezvoltarea de module software, 

conform codului fiscal in vigoare. 

 

Datorii comerciale - furnizori 
Pe parcursul perioadei analizate se evidentiaza o crestere a valorii datoriilor 

comerciale catre furnizori de peste 3x, pana la 50,8 milioane RON in 2019, ca urmare a 
cresterii vanzarilor si a negocierii extinderii unor termene de plata cu principalii furnizori.  
 
Datorii financiare 

Datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate de imprumuturi bancare pe 

termen scurt, sub forma unei linii de credit pentru capital de lucru de 5 milioane EUR, cu 

scadenta in septembrie 2020 si posibilitatea de reinoire. Per total, soldul datoriilor 

financiare a inregistrat o crestere semnificativa pe parcursul perioadei analizate, atingand 

in 2019 o valoare totala de aproape 15 milioane RON. Aceasta crestere vine in contextul 

strategiei de expansiune abordata de Emitent, expansiune care a necesitat finantarea 

capitalului de lucru cu imprumuturi pe termen scurt. 
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3. Bugete, cel putin pentru anul in curs si, daca exista, pentru o perioada 
de 3-5 ani, incluzand ipoteze 

 
Sume in RON  2019   2020  2021   2022   2023   2024  

(estimat)   (buget)  (buget)   (buget) (buget) (buget) 

Cifra de afaceri netă  199.043.084  259.253.864 323.470.117 387.686.369 464.789.262  557.295.378  

    Producţia vândută  7.568.778  10.236.853  12.794.293  15.351.733  18.422.389  22.106.485  
    Venituri din vânzarea 
mărfurilor 

 191.480.283  249.017.011  310.675.824  372.334.637  446.366.873  535.188.893  

    Reduceri comerciale acordate  (5.977) - - - - - 

Alte venituri din exploatare  569.598  - - - - - 

Venituri din exploatare – 
Total 

 199.612.682  259.253.864  323.470.117  387.686.369  464.789.262  557.295.378  

Cheltuieli cu materiile prime  4.204.260  5.669.598 7.034.453 8.399.308 10.038.055 12.004.184 
Alte cheltuieli externe (cu energie 
şi apă) 

 99.363  106,873 116,873 126,873 136,873 146,873 

Cheltuieli privind mărfurile  121.809.292  160.853.009 201.538.857 242.224.705  291.075.213  349.684.827  

Reduceri comerciale primite (1.362.199) (4.343.015) (5.475.482) (6.607.948) (7.967.673) (9.599.037) 

Cheltuieli cu personalul* 13.507.086  25.775.094  29.421.728  33.453.127  37.218.402  41.599.600  
Ajustări de valoare privind 
activele circulante 

 -    - - - - - 

Cheltuieli privind prestaţiile 
externe* 

 53.802.430  57.595.579  70.432.128  85.556.797  101.566.177  118.746.279  

Cheltuieli cu alte impozite, taxe  137.398  150.000  150.000 150.000 150.000 150.000 
Alte cheltuieli  275.921  300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
Ajustări privind provizioanele  -    - - - - - 

EBITDA  7.139.131  13.146.726  19.951.560  24.083.508  32.272.215  44.262.652  
Marja EBITDA 3,6% 5,1% 6,2% 6,2% 6,9% 7,9% 

Ajustări de valoare privind 
imobilizările corporale şi 
necorporale 

 2.246.956  2.762.514  5.404.740  7.360.147  10.000.140  12.928.492  

Profitul din exploatare  4.892.175  10.384.212  14.546.820  16.723.361  22.272.075  31.334.160  
Marja 2,5% 4,0% 4,5% 4,3% 4,8% 5,6% 

Venituri din dobânzi    93  - - - - - 

Alte venituri financiare  1.350.208  1.800.000  1.800.000  1.800.000  1.800.000  1.800.000  

Cheltuieli privind dobânzile    189.052  960.000  998.400  1.038.336  1.079.869  1.123.064  

Alte cheltuieli financiare  2.622.731  2.400.000  2.400.000  2.400.000  2.400.000  2.400.000  

Profitul financiar  (1.461.482) (1.560.000 ) (1.598.400 ) (1.638.336) (1.679.869 ) (1.723.064 ) 

Profitul brut  3.430.693  8.824.212  12.948.420  15.085.025  20.592.205  29.611.096  
Impozitul pe profit  -    - - - - - 

Profitul net  3.430.693  8.824.212  12.948.420  15.085.025  20.592.205  29.611.096  
Marja neta 1,7% 3,4% 4,0% 3,9% 4,4% 5,3% 

 

       Sursa: VIVRE DECO SA 

 
 
Planul de afaceri Vivre este susținut de 3 piloni importanti: 

 modelul de afacere business-to-consumer integrat de la produs pana la 
client si cu marje de profit atractive; 
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 cresterea agresiva a pietei de e-commerce (migrarea offline catre online) si 
a categoriei de home&deco; 

 prezenta internationala puternica (peste 60% din volume sunt exporturi). 

Veniturile sunt estimate sa creasca intr-un ritm accelerat in urmatorii cinci ani, 

atingand 557 milioane RON in 2024, dupa o crestere medie anuala de 22,8% in perioada 

de prognoza. Aceasta evolutie se bazeaza pe ipoteza cresterii bazei de clienti din 

comunitatea Vivre, cat si a actiunilor de loializarea a clientilor care sunt deja parte din 

acest ecosistem. La sfarsitul anului 2020 se estimeaza depasirea numarului total de 

1.000.000 clienti unici care au achizitionat cel putin o data de pe site-urile Vivre.  De 

asemenea, conform surselor externe care analizeaza piata de e-commerce home&deco, in 

medie se asteapta o crestere de aproximativ 12.5% pentru urmatorii cinci ani in tarile 

unde Vivre este prezenta datorita cresterii ritmului de penetrare al internetului si a 

schimbarii comportamentul de consum prin transferul din offline in online. Aceste 

evolutii, care vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltarii accelerate estimate 

pentru urmatorii cinci ani, sunt inca mult sub media din tarile occidentale, ceea ce 

reprezinta o oportunitate pentru Vivre. 

Pe langa investitiile pentru atragerea unui numar mare de clienti noi si de 

loializare, Societatea investeste continuu in tehnologie, atat pentru o experienta cat mai 

placuta pentru clienti, dar si pentru a reduce timpul pana cand produsul ajunge la client. 

Pentru a creste recurenta vanzarilor catre clientii, Societatea investeste anual in 

imbunatatirea experientei utilizatorului, in special prin solutii de tehnologie si 

automatizari. Astfel se consolideaza pozitia de lider regional si faciliteaza extinderea 

modelului la nivel european. In plus, Vivre is propune sa continue programul agresiv de 

recrutare furnizori noi si dezvoltarea de tehnologie de self-service pentru intreaga parte 

operationala. 

Astfel, EBITDA este estimata sa atinga valoarea de 44 milioane RON in 2024, o 

crestere de aproape 6 ori fata de 2019. Marja EBITDA Normalizata este estimata sa 

creasca in urmatorii ani, urmand sa ajunga la 7,9% in 2024, de peste doua ori mai mare 

comparativ cu anul 2019. 

Rezultatul Net este prognozat sa ajunga la 29,6 milioane RON in 2024, 

inregistrand o crestere de 9x fata de 2019. Marja Rezultatului Net este estimata sa creasca 

de la 1.7% in 2019 la 5.3% in 2024. 

Avand in vedere strategia Emitentului care presupune o expansiune accelerata, dar si 

diversificarea surselor de capital care sa finanteze aceasta dezvoltare, este dificil de 

estimat evolutia datoriei financiare pentru perioada 2020-2024. Totusi, echipa 

manageriala urmareste in mod constant pozitia financiara a Emitentului si isi propune 

adoptarea unei politici conservatoare de indatorare pentru Societate. 

* Pana la 1 decembrie 2019, costurile cu activitatea de fulfilment erau inregistrate de Vivre 

Logistics SRL care refactura aceste costuri lui Vivre Deco SA. Astfel pana in anul 2019 cat 

si in primele 11 luni din 2019 aceste costuri erau inregistrate in Vivre Deco pe linia 

“Cheltuieli privind prestaţiile externe”. De la 1 decembrie 2019, odata cu transferul 




