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Evenimente importante de raportat: Notificarea dobandirii unui procent semnificativ din capitalul social al
societatii INTERVISION TRADING-RO S.R.L. – acord Consiliul Concurentei
VISUAL FAN S.A. informeaza investitorii despre faptul ca notificarea operatiunii de concentrare economica
inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. RS – 97/12.11.2021, N.U.D. 2101360 privind dobandirea unui
procent semnificativ din capitalul social al societatii INTERVISION TRADING-RO S.R.L. a devenit efectiva la
data de 02.12.2021. La data de 14.12.2021 a fost emisa de catre Consiliul Concurentei decizia nr. 98 de
neobiectiune privind concentrarea economica.
Allview (Visual Fan SA), companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul ALW, a primit avizul
favorabil din partea Consiliului Concurenței pentru a deveni asociat majoritar, cu o deținere de 51%, în cadrul
companiei Intervision Trading RO SRL, distribuitor unic în Europa Centrală și de Est (ECE) al produselor
brandului japonez de electronice, AKAI.
Achiziția participației majoritare în cadrul unicului distribuitor din ECE al produselor comercializate sub
brandul popular AKAI, reconfirmă poziția Visual Fan între cei mai puternici jucători pe piața IT&C din regiune,
obținându-se sinergii la nivelul canalelor de distribuție, atât externe, cât și interne. Prin realizarea acestei
achiziții, va fi generată pe termen lung o creștere semnificativă a cifrei de afaceri și a profitabilității ALW.
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Astfel, aceasta tranzacție este de așteptat să conducă la o creștere de cel puțin 25% a profitului Visual Fan
pe anii 2022-2023 față de estimările din memorandumul de listare
Din punct de vedere organizațional, CEO-ul și fondatorul Intervision Trading, Dorin Ciobanu, va rămâne la
conducerea companiei, urmând să beneficieze de know-how-ul și sprijinul Visual Fan pentru a menține și
îmbunătăți performanțele în vânzări ale distribuitorului AKAI. Pentru perioada imediat următoare achiziției,
Visual Fan își propune integrarea Intervision Trading și valorificarea celor mai bune practici din cadrul
fiecăreia dintre companii. Ulterior, ambele societăți ar urma să beneficieze de rețeaua comercială a celeilalte,
pentru maximizarea oportunităților de dezvoltare.
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