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MEMORANDUM
întocmit pentru admiterea acţiunilor emise de SC NAPOCHIM S.A. pe AeRO –
piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti

Consultant Autorizat:

POTENŢIALII INVESTITORI ÎN COMPANIILE LISTATE PE AeRO TREBUIE SĂ FIE ÎN CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ
CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACŢIONARE ESTE O PIAŢĂ PENTRU CARE
EXISTĂ TENDINŢA SĂ SE ATAŞEZE UN RISC INVESTIŢIONAL MAI RIDICAT DECAT PENTRU COMPANIILE
ADMISE LA TRANZACŢIONARE PE O PIAŢĂ REGLEMENTATĂ.
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI
Prezentul Memorandum a fost întocmit de către Consultantul Autorizat pe baza
documentelor, datelor şi informaţiilor furnizate de către emitent.
În situaţia în care, între data întocmirii prezentului Memorandum şi prima zi de
tranzacţionare pe AeRO, vor fi modificări faţă de informaţiile conţinute în acest
Memorandum, emitentul împreună cu Consultantul Autorizat, vor furniza un document
suplimentar care va detalia aceste informaţii, sub forma unui raport curent.
Informaţiile cuprinse în acest Memorandum sunt prezentate de Consultantul Autorizat
fără a le interpreta, neconstituind o recomandare de a investi.
Consultantul Autorizat nu acordă nicio garanţie privind oportunitatea plasamentului în
valori mobiliare ce fac obiectul acestui Memorandum.
Investitorii îşi asumă responsabilitatea în luarea deciziei de a investi în aceste valori
mobiliare.
Investitorul trebuie să ia în considerare atât avantajele cât şi riscurile implicate în
investiţie în baza unei examinări proprii a termenilor ofertei.
Orice investitor este obligat să se conformeze regulilor şi reglementărilor în vigoare,
indiferent de legea aplicabilă respectivei operaţiuni privind acţiunile şi să obţină toate
aprobările şi avizele necesare pentru a se încadra în dispoziţiile legii respective. SSIF
BROKER S.A. nu va avea nici o responsabilitate în legatura cu aceasta.
Investitorii potenţiali se vor informa în legatură cu:
- Condiţiile de impozitare prevăzute de legislaţia în vigoare şi efectele acestora
- Cerinţele cadrului juridic
- Orice restricţii privind regimul valutar ce pot avea relevanţă în cazul subscripţiei,
proprietăţii sau renunţării la acţiuni.
Consultantul Autorizat şi Emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgând din
investiţia efectuată în conformitate cu acest Memorandum în cazuri de forţă majoră.
Forţa majoră înseamnă un eveniment neprevăzut şi de neevitat care este în afara
controlului părţilor şi care împiedică total sau parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale
ale părţilor sau ale uneia dintre părţi; aceste evenimente includ dar nu se limitează la:
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război, răscoale, dezordini civile, cutremur, incendiu, inundaţie, sau alte calamităţi
naturale similare.
Potenţialii investitori nu vor interpreta conţinutul acestui Memorandum ca pe o
recomandare de investiţie. Fiecare investitor trebuie să-şi consulte proprii consultanţi,
contabili sau alţi consilieri în legătură cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri,
financiare sau în legătură cu aspectele implicate de subscripţia, cumpărarea, păstrarea
sau transferarea acţiunilor.
Acest Memorandum a fost elaborat pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către
Emitent în scopul redactării Memorandumului şi pe baza informaţiilor disponibile
provenite din alte surse, aşa cum se indică (de ex. informaţiile publicate de către
Depozitarul Central pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti cu privire la structura
acţionariatului).
Informaţiile din Memorandum conţin date limitative cu privire la Emitent. Pe lângă faptul
că nu poate asigura acurateţea şi caracterul complet al informaţiilor, Consultantul
Autorizat nu are nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea
informaţiilor în cazul oricărei schimbări care poate apărea în legătură cu situaţia
emitentului, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede altfel, printr-un amendament la
memorandum, şi numai în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile sau puse la
dispoziţia Intermediarului.
Nu există informaţii semnificative neincluse în Memorandum, de natura a influenţa
negativ interesele deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului.
Verificând conţinutul acestui memorandum, Directorul General al emitentului, acceptă
responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt omisiuni majore sau
declaraţii neadevărate referitoare la acest memorandum.
Consultantul Autorizat, declară că documentaţia a fost realizată în conformitate cu
cerinţele precizate în specificaţiile tehnice privitoare la Memorandum-ul de informare
pentru admiterea acţiunilor pe AeRO, piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti,
emitentul fiind responsabil pentru toate informaţiile cuprinse în document.
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DECLARAŢII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Memorandum conţine, printre altele, declaraţii care reflectă aşteptările conducerii
emitentului referitoare la oportunităţile de afaceri, planurile de dezvoltare şi în general,
perspectivele emitentului.

Declaraţiile privind perspectivele de acest gen implică riscuri cunoscute, dar şi riscuri
necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum şi alţi factori care, în viitor, pot
modifica substanţial rezultatele efective, existând posibilitatea ca anumite predicţii,
perspective, proiecţii sau alte declaraţii privind perspectivele să nu fie indeplinite. Factorii
care pot duce la astfel de modificări includ, fără însă a se limita la acestea, aspectele
prezentate în Capitolul “Factori de Risc”.

Având în vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizaţi să nu se bazeze exclusiv pe
astfel de declaraţii de perspectivă. Emitentul îşi declină expres orice responsabilitate de a
actualiza, ulterior finalizării Memorandumului declaraţiile de perspectivă incluse în
memorandum pentru a reflecta eventualele modificări ale previziunilor Emitentului sau
modificările survenite în situaţia, condiţiile sau circumstanţele pe care s-au bazat
respectivele declaraţii.
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1. Persoane responsabile
SC NAPOCHIM S.A, cu sediul în Cluj Napoca, str. Someşului nr. 34, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/118/1991, Cod Unic de Înregistrare 199931, reprezentată de dl.
Bolba Remus, în calitate de director general al societăţii.
Verificând informaţiile din acest memorandum, S.C. NAPOCHIM S.A., reprezentată de dl. Bolba Remus,
acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că informaţiile furnizate sunt în
conformitate cu realitatea şi că nu conţin omisiuni sau declaraţii neadevărate de natură să afecteze
semnificativ conţinutul acestuia.
SSIF BROKER SA, cu sediul în Cluj Napoca, str. Moţilor nr. 119, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/3038/1994 şi CUI 6738423, reprezentată legal de dl. Chiş Grigore,
director general, în calitate de Consultant Autorizat pentru admiterea la tranzactionare a emitentului SC
NAPOCHIM S.A., având decizia de autorizare emisă de Bursa de Valori Bucureşti cu numărul
24/16.01.2015.
Auditorii financiari ai emitentului:
Situaţiile financiare ale emitentului, au fost auditate de G5 CONSULTING SRL, cu sediul în Dej, str. Alecu
Russo nr. 24, ap. 2, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj, sub nr. J 12/943/2002,
CUI RO14650690, membru a CAFR din anul 2002, prin dl. auditor MAN GHEORGHE ALEXANDRU, auditor
financiar, membru al CAFR cu certificatul nr. 1242/2001.

2. Informaţiile generale:
Nume emitent
Domeniu de activitate
Cod CAEN
Cod fiscal / CUI
Număr înregistrare la Registrul Comerţului
Adresa

S.C. NAPOCHIM S.A.
Fabricarea altor produse din material plastic
2229
199931
J12/118/1991
str. Someşului nr. 34-36, Cluj Napoca, jud. Cluj
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Telefon, Fax, E-mail
Numele persoanei de legătura cu BVB
Simbolul de tranzacţionare
Codul ISIN

0264-532.015, 0264-532.176, office@napochim.ro
PERŞA DORINA
NACH
RONACHACNOR2

3. Scurt istoric al societăţii
Societatea comercială S.C. Napochim S.A. descinde din Cooperativa de producție meșteșugărească
“Steaua Roșie“ Cluj, înființată în anul 1959 și trecând în decursul anilor prin diverse transformări, a ajuns
la profilul de azi.
La înființare, activitățile principale au fost orientate spre prelucrarea masei plastice, realizarea
produselor chimice, articole sticlă-oglinzi, jucării din celuloid. Din anul 1960 începe un proces de
concentrare a atelierelor în locul sediului central din strada Someșului. Între anii 1961-1965 are loc un
proces de reprofilare a producției, proces care ține și în ziua de azi, punând accent pe prelucrarea
maselor plastice, sticlărie și mobilă. Din anul 1977 se profilează următoarele activități: mase plastice,
produse chimice și sticlă. În perioada anilor 1977-1983 societatea a cunoscut o dezvoltare deosebită prin
mecanizarea și automatizarea activității de producție, producția de mase plastice ajungând la 9.000 tone
pe an.
În perioada anilor 1984 - 1989 s-a continuat procesul de reprofilare și modernizare precum și
concentrarea activității industriale pe platformele din strada Someșului și strada Luncii ajungându-se la
prelucrarea a 28.000 tone pe an. După 1989, impunerea economiei de piață precum și începutul de
privatizare a creat noi perspective de dezvoltare a societății.
Legăturile cu peste 40 firme din întreaga lume, modernizarea tehnologiei și asimilarea de noi produse
aliniate la standardele europene, deschid largi perspective de cooperare cu toate firmele interesate în a
cunoaște produsele firmei.
Începând cu 1991, activitatea de producție se reprofilează pe prelucrarea masei plastice, produselor
chimice și executarea matriţelor și dispozitivelor necesare.
În perioada de după 1991, societatea s-a confruntat cu provocărfile economiei de piaţă, cu o creştere
accelerată a importurilor de mase plastice, în special cele din Turcia şi China. Cu toate acestea, compania
a reuşit să îşi dezvolte activitatea, să încheie parteneriate profitabile şi să se menţină între liderii pieţei
de mase plastice din România.
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4. Descrierea activităţii

De la înființarea sa, compania Napochim s-a specializat pe fabricarea de mase plastice destinate atât
uzului casnic (bunuri de larg consum), cât și sectorului de irigații pentru agricultură (folii PVC), sectorului
industrial (canistre, flacoane) sau în producția de ambalaje ( produse termoformate și sudate din folie
PVC). Societatea deţine în prezent două autorizatii de mediu pe cele două platforme pe care operează.
Activitatea societății Napochim se încadrează în ramura industriei de prelucrare a cauciucului și a
maselor plastice și constă în urmatoarele activități :
-fabricarea altor articole din material plastic;
-fabricarea articolelor din ambalaj din material plastic;
-fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic;
-fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții.
În ceea ce privește certificările de management a calității, societatea deține Certificatul de implementare
a standardului de calitate ISO 9001:2014, demonstrând în acest fel abilitatea de a furniza constant un
produs/serviciu conform cerințelor clienților și cerințelor legale şi care vizează creşterea satisfacţiei
clienţilor prin aplicarea efectivă a sistemului, inclusiv a îmbunătăţirii continue a sistemului.
Principalele materii prime utilizate în procesele de producție sunt:
PP-polipropilenă
PE-polietilenă
HDPE-high density polyethylene (polietilenă densitate mare)

Descrierea fluxului tehnologic de injectare mase plastice
Procesul de formare prin injecție constă în aducerea amestecului pe bază de polimeri termoplastici în
stare plastică, urmată de introducerea sa sub presiune într-o matriță relativ rece care are trece în stare
solidă. În acest proces tehnologic de fabricare se pot utiliza matrițe cu un cuib sau cu mai multe cuiburi,
ceea ce contribuie la creșterea productivității mașinii de injecție.
Acest proces se poate face automat, semi-automat sau manual (fiecare comandă separat) de la panoul
de comandă, tot de aici se reglează temperatura materialului injectat, forța și viteza de injectare,
cantitatea de mat.injectat, forța și viteza de închidere a matriței, forța și viteza de deschiderea matriței
etc.
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Întregul proces de injectare poate fi cuprins în următoarele trepte de proces:
o Plastifiere
o Umplerea matriței
o Compactizarea
o Răcirea și demularea
În funcție de mărimea piesei/pieselor se utilizează mașini de tonaj diferit cu forță de închidere diferită.

Descriere flux tehnologic suflare
Tehnologia de obținere a produselor din plastic suflate presupune parcurgerea unui flux tehnologic care
are la bază utilizarea mașinilor suflat și echipamentele aferente: tablou electric, matriță, masă de calibrat
cu bazin de răcire, mașina de printat, sistem de prindere-ghidare cu șenile.
Mașinile de injecție sunt utilizate în cadrul întreprinderii pentru fabricare următoarelor produse: ghivece
pentru flori, castroane, boluri, cutii de depozitare alimente, seturi de depozitare condimente,
strecuratoare, faras, umerase, cutii branza, cadite, ladite fructe si ciuperci, ciuber, suport tacam, farfurii,
cani, pahare, scurgator vase, rama WC, galeti, lighene si diverse vase pentru depozitarea alimentelor,
etc.
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5. Informaţii cu privire la acţiuni şi la structura acţionariatului
La data de 09.04.2015, conform informaţiilor din Certificatul Constatator emis de O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Cluj, cu nr. 22340/09.04.2015, capitalul social este în valoare de 2.860.038,1 lei valoarea
nominală a unei acţiuni este de 0,1000 lei iar numărul de acţiuni este de 28.600.381.
Acţiunile emise de societate sunt acţiuni comune, nominative.
Structura acţionariatului conform informaţiilor din Certificatul constatator cu nr. 22340/09.04.2015 este
următoarea:
Acţionari persoane juridice: 69,81% din capitalul social
Acţionari persoane fizice: 30,19% din capitalul social
Structura acţionarilor care deţin peste 5% din capitalul social este următoarea:
-

AX PERPETUUM SRL 25,6608%

-

FII BT INVEST1 ADM DE SAI BT ASSET MANAGEMENT SA 24,9234%

-

SSIF BROKER S.A. 18,4606%

-

IONESCU ANTON - 7,8106%
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AX PERPETUUM
FII BT INVEST1
SSIF BROKER
IONESCU ANTON
ALTI ACTIONARI

Free float
Conform prevederilor Codului Bursei de Valori Bucureşti, free-float-ul reprezintă numărul de acţiuni
emise de o societate şi aflate în circulaţie, care sunt disponibile la tranzacţionare. Free-float-ul exprimat
în valoare absolută este estimat ca fiind numărul total de acţiuni emise de o societate, din care se
elimină următoarele:
- Acţiunile la dispoziţia societăţii (treasury stock);
- Acţiunile deţinute de către stat şi alte agenţii guvernamentale, investitori strategici, acţionari majoritari;
- Deţinerile de cel puţin 30% ale societăţilor de asigurări, fondurilor de pensii, organismelor de plasament
colectiv;
- Deţinerile de cel puţin 5% ale altor categorii de investitori.
Nivelul de free-float este raportul procentual dintre numărul de acţiuni inclus în free-floatul exprimat în
valoare absolută şi numărul total de acţiuni emise şi înregistrate în registrul acţionarilor.
În cazul emitentului, calculul free float la data de 01.04.2015, este prezentat mai jos:
-

Actiuni la dispoziţia societăţii
Acţiuni deţinute de către stat şi alte agenţii guvernamentale,
investitori strategici, acţionari majoritari
Deţinerile de cel puţin 30% ale societăţilor de asigurări, fondurilor
de pensii, organismelor de plasament colectiv

0%
0%
0%
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-

Deţinerile de cel puţin 5% ale altor categorii de investitori :
AX PERPETUUM SRL - 25,6608%
FII BT INVEST1 ADM DE SAI BT ASSET MANAGEMENT SA - 24,9234%
SSIF BROKER S.A. - 18,4606%
IONESCU ANTON - 7,8106%

Free float la data de 09.04.2015 este de 23,1446 %
Capitalizarea anticipată
Capitalizarea anticipată [cu includerea fundamentării]: 2.932.275,22 lei
Capitalizarea anticipată a fost calculată prin înmulţirea numărului de acţiuni cu preţul mediu determinat
prin împărţirea valorii totale a tranzacţiilor din ultimul an la volumul total de acţiuni tranzacţionate în
ultimul an (01.04.2014 – 01.04.2015).

6. Conducerea societăţii
Emitentul este administrat într-un sistem unitar, de către un Consiliu de Administraţie compus din cinci
membrii. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.
Membrii în funcţie ai Consilului de Administraţie la data întocmirii prezentului memorandum sunt:
dl. Pitic Dan Mihai
dl. Buliga Mihai
dl. Ionescu Anton
dl. Goia Gabriel
dl. Bolba Remus – administrator provizoriu
Un loc în Consiliul de Administraţie este ocupat de un administrator provizoriu începând cu data de
24.07.2014, până la prima Adunare Generală a Acţionarilor.
Conducerea executivă a societăţii este asigurată de către dl. Bolba Remus – director general şi d-na
Andronache Gabriela Ancuţa – director economic.

12
Consultant Autorizat
SSIF BROKER S.A.

S.C. NAPOCHIM S.A.
Memorandum pentru listarea pe AeRO

Activitatea societății se desfășoară în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea
Generală a Acționarilor.
Structura organizatorică a companiei Napochim este astfel concepută încât să acopere distinct toate
funcțiunile sale. Această structură este aprobată de Consiliul de Administrație.

Actiuni detinute de membrii conducerii în nume personal:
dl. Pitic Dan Mihai deţine un număr de 40 de acţiuni;
dl. Ionescu Anton deţine un număr de 8935500 acţiuni;
dl. Goia Gabriel deţine un număr de 500 acţiuni.

7. Detalii cu privire la angajaţi
Emitentul îşi respectă angajaţii şi oferă condiţii de angajare corecte, bazate pe competenţă. Emitentul a
reuşit crearea unui mediu de lucru în care sunt cultivate respectul reciproc, implicarea şi încrederea.
Contribuţia fiecărei persoane la efortul echipei constituie o parte esenţială din managementul
performanţei.
Numărul mediu de angajati în anul 2014 a fost de 57 de persoane, din care 13 salariaţi în structura
administrativă şi 44 de muncitori.
La 31.12.2014, efectivul salariaţilor era de 50 de persoane, din care 14 persoane cu studii superioare, 8
persoane cu studii medii şi 28 persoane absolvente de şcoală profesională.
Raporturile dintre managementul societăţii şi angajaţi sunt cele reglementate de legislaţia muncii. Pe
parcursul anului 2014 nu s-au înregistrat elemente, stări conflictuale de natura afectării raporturilor
dintre angajator şi angajaţi, între conducere şi personalul din societate există o relaţie bazată pe
disciplină, încredere şi înţelegere reciprocă.
În societate este organizat un sindicat afiliat la organizaţia sindicală naţională “Cartel Alfa”. Gradul de
sindicalizare este de 58,33%

8. Cota de piaţă / Principalii competitori
Principala piaţă de desfacere o reprezintă piaţa internă. Sociatatea îşi comercializează produsele atât
prin intermediul lanţurilor mari de hipermaketuri cum sunt Metro, Dedeman, Bricostore, Cora, Auchan,
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etc. cât şi direct clienţilor industriali, printre care amintim Prismyan Group – lider în industria de înaltă
tehnologie şi sisteme pentru energie şî telecomunicaţii, Iproeb Bistriţa – lider naţional în domeniul
producţiei de conductoare, cabluri şi materiale electroizolante, ICME ECAB – producator din industria de
cabluri, având ca acţionar principal compania HELLENIC CABLES din Grecia – membră a grupului
internaţional VIOHALCO.
Principalii competitori în domeniul în care activeaza emitentul sunt:
-

-

-

CHIMICA S.A. ORĂŞTIE – companie cu o cotă de piaţă de aproximativ 3,26%, care se adresează
atât marilor producători industriali din industria de automobile prin producţia de componente
din mase plastice injectate, cât şi micilor consumatori individuali prin bunurile de larg consum
produse.
STERK PLAST SRL – companie autohtonă cu o cotă de piată de aproximativ 2,8%, specializată pe
producţia de mase plastice de uz casnic.
PLASTOR ORADEA – competitor local cu o cotă de piaţă de aproximativ 1,78%, furnizor de mase
plastice de uz casnic şi gospodăresc, societate cu o istorie de peste 50 de ani, rezultata ca urmare
a privatizarii in anul 1994 prin metoda MEBO, a societăţii de stat PLASTOR SA ( fostă IMP
VIITORUL)
MUNPLAST SRL – companie cu o cotă de piaţă de 0,93% specializată în fabricarea ambalajelor şi
foliilor biodegradabile pentru industrie

În urma analizei concurenței, compania NAPOCHIM S.A., are faţă de competitorii săi următoarele
avantaje: Avantaje tehnice:
- Un grad ridicat de eficiență şi eficacitate, generat de utilizarea unor echipamente care conduc
la o calitate excelentă a produselor din plastic şi la reducerea timpilor de realizare;
- Capacitate de producție ridicată prin utilizarea unor utilaje și echipamente performante;
- Utilizarea eficientă şi economică a materiei prime, datorită programării cu precizie a
operaţiunilor desfăşurate şi eliminarea erorilor.
Avantaje Operaționale
- Posibilitatea operării maşinilor de către o echipă de persoane calificate, care permite o
flexibilizare maximă a activităţii, în funcţie de comenzile primite;
-

Utilizarea unui software modern de gestionare a resurselor întreprinderii care să asigure un
control și un management eficient asupra activităților întreprinderii.

Avantaje Organizaționale
- Structura de personal este una minimală, nemaiavând impact negativ asupra costurilor de
producție;
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-

Angajarea de personal specializat, atât în vederea gestionării eficiente a activităţii cât şi
pentru managementul operaţiunilor tehnice desfăşurate;
Elaborarea unei planificări interne, care să asigure o eficientizare a activităţii şi o distribuire
corectă a resurselor;

Avantaje din punct de vedere al politicii de marketing
- Cunoașterea pieței comerciale autohtone, dublată de renumele brandului Napochim
dobândit la nivel local şi naţional, compania fiind unic producător în România pentru anumite
produse;
- Existenţa unor contracte şi comenzi ferme primite din partea anumitor clienţi precum şi
analizarea prealabilă a nevoilor pieţei pe sectorul maselor plastice;
- Experiența partenerilor și know-how-ul în ceea ce privește logistica și capacitatea de
distribuție a produselor.
- Vizibilitatea brandului pe piaţa externă, având colaboratori şi parteneri externi recunoscuţi.

9. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business
(Conform cifrei de afaceri din anul 2014)
Segment de activitate

% cifra de afaceri

Venituri din produse finite

67,54%

Venituri din produse reziduale

0,24%

Venituri din prestări servicii

0,24%

Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

7,11%

Venituri din vânzare de mărfuri

24,24%

Venituri din activităţi diverse

0,60%

10. Clienţi principali/ Contracte semnificative
Prin implementarea de noi capacităţi de producţie, compania Napochim S.A. se orientează spre
deservirea unui număr mare de clienţi, atât la nivel regional cât şi naţional, abordând în egală măsură
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piaţa externă, care prezintă un nivel din ce în ce mai crescut al cererii pentru piesele de mobilier din
plastic.
Printre clienții actuali ai societății Napochim, pe sectorul de producție folii PVC, amintim următorii
clienți:
Prysmian Group - lider în industria de înaltă tehnologie și sisteme pentru energie și telecomunicații.
Compania este activă în dezvoltarea, producția, furnizarea și instalarea de cabluri, într-o gamă variată, în
domeniul sectorului energetic și de telecomunicații. S-a remarcat de-a lungul timpului datorită
departamentului de Cercetare-Dezvoltare (a obținut peste 3000 de patente) și a capacității de inovare
atât a produselor, dar și a proceselor tehnologice, precum și utilizarea de tehnologii avansate.
Iproeb Bistrița - cu o experiență din anul 1977 în domeniul electrotehnic, activitatea principală a Iproeb
cuprinde producția și comercializarea de conductoare din aluminiu, oțel-aluminiu și oțel zincat, cabluri
de tracțiune; cabluri și conductoare din cupru respectiv aluminiu izolate în PVC, cauciuc și polietilenă;
materiale electroizolante; izolatoare compozite; mijloace de automatizare și diverse echipamente
electrice. Napochim este principalul furnuzir de folii PVC în cadrul companiei Iproeb.
Icme Ecab - are peste 50 de ani de experienţă remarcabilă în domeniul industriei producătoare de
cabluri, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Începând cu 1999, acţionarul majoritar a devenit
HELLENIC CABLES S.A., o importantă firmă producătoare de cabluri din Grecia, membră a Grupului
VIOHALCO. Compania este localizată în Bucureşti și deţine de asemenea 3 depozite în principalele orașe
din țară: în Cluj (1000 m²), în Bacau (800m²) și în Timișoara(620m²). Având la bază investiţiile susţinute,
atât în echipamente moderne cât şi în personal, precum şi know-how-ul implementat de HELLENIC
CABLES S.A., Icme Ecab S.A. este în măsură să ofere o gamă largă de produse de înaltă calitate :
conductoare de cupru şi aluminiu trefilate şi cablate; cabluri şi conductori flexibili cu izolaţie din cauciuc;
cabluri de energie, control şi semnalizare cu izolaţie din PVC şi XLPE, cu conductori de cupru şi aluminiu;
cabluri pentru transmisii de date şi telecomunicaţii; cabluri cu fibre optice; sârmă emailată.
All Services Company este un alt client al Napochim, localizat în București și are ca principal obiect de
activitate furnizarea de soluții complete pentru sisteme de control acces și pontaj pe bază de cartelă de
proximitate. Importator și distribuitorp unic pe piața din România a echipamentelor de control acces și
pontaj, marca Hundure Technology , societatea oferă o gamă variată de produse precum echipamente
de control acces persoane, echipamente de control acces auto, imprimante de cartele.
Alți clienți care intră în categoria produselor de uz casnic sunt lanțurile mari de hypermarket-uri, precum
Metro, Dedeman, Bricostore și LeRoy Merlin, Kaufland, Auchan, Cora etc., care pun la dispoziția clienților
o gamă extrem de variată de produse, de la cele pentru uz casnic până la produse de bricolaj. Astfel,
produsele Napochim din cadrul bunurilor de larg consum și a canistrelor (flacoanelor) sunt distribuite
prin intermediul acestor rețele de hypermarket-uri.
Un colaborator extern al societății Napochim este reprezentat de Gio Style, companie din Italia
specializată în fabricarea maselor plastice de larg consum, în special uz casnic. Ulterior, a devenit
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recunoscută pentru producția recipientelor pentru alimente, recipiente termice portabile utilizate mai
ales în domeniul farmaceutic și medical. De mai bine de 20 de ani, compania realizează recipiente izotermale destinate transportului vaccinurilor în conformitate cu cerințele și standardele Organizației
Mondiale de Sănătate și UNICEF.
Pentru un grad ridicat de acoperire al pieței, întreprinderea Napochim dorește să-și extindă rețeaua de
distribuitori prin direcționarea către mediul rural. Astfel, pe linia vânzării produselor, se va lua în calcul
colaborarea cu magazinele mici din mediul rural și cu antreprenorii locali care doresc să comercializeze
produsele din plastic, care dealtfel au căutare și în mediul rural.
Astfel, datorită avantajului competitiv garantat prin dotarea tehnologică performantă, care permite
abordarea unor arii de activitate specifice dar şi a unei categorii de clienţi importanţi din domeniu, S.C
Napochim S.A va putea face faţă mediului extern concurenţial, dezvoltându-şi activitatea economică şi
financiară.

11. Principalii indicatori operaţionali

Structura societăţii este astfel concepută încât să acopere distinct toate functiunile sale. Societatea
produce un număr semnificativ de produse.
Brandurile sub care emitentul îşi comercializează produsele sunt:
Napochim, Izofolio, SubZerro şi Bungaloo, brandul Napochim fiind înregistrat şi la OSIM.
Principalele produse realizate de societate sunt:
-

Produse din materiale plastice pentru baie ( accesorii baie, capace toaletă, etc.)

-

Produse din materiale plastice pentru bucatarie ( veselă, castroane, accesorii bucătărie)

-

Produse din materiale plastice pentru casa şi grădina ( ghivece de flori, jardinière, etc)

-

Produse din materiale plastice pentru menaj ( umeraşe, produse pentru curăţenie şi
depozitare)

-

Produse din mase plastice pentru constucţii şi amenajări ( folii, dibluri)

-

Produse pentru iarnă ( lopeţi, sănii)

-

Recipient ( bidoane, canister, floacoane, etc)

-

Produse pentru industria cablurilor ( folii izolatoare)
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12. Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile
Napochim SA a înregistrat în cursul anului 2013 o pierdere contabilă în valoare de 3.890.278 lei şi
înregistrează un rezultat reportat cumulat debitor în valoare de 6.876.420 lei reprezentând pierderile
anilor precedenţi. Cu toate acestea societatea este solvabilă, inregistrând capitaluri proprii totale în
valoare de 13.952.061 lei.
Societatea a parcurs în anul 2013 mai multe operaţiuni prin care şi-a restructurat activitatea care am
inclus printre altele şi translocarea unor active.
În anul 2014, societatea a accesat un credit în valoare de 1.850.000 lei de la Banca Comercială Feroviară
în vederea rambursării unor credite aflate în sold la sfârşitul anului 2013 şi contractate cu Banca ItaloRomena şi BRD.
De asemenea, societatea a mai accesat tot de la Banca Comercială Feroviară un credit de 950.000 lei, cu
destinaţia - capital de lucru.
În anul 2014, vânzările de produse ale societăţii au înregistrat o creştere de circa 29,4%, în principal ca
urmare a creşterii volumului de mărfuri vândute pe piaţa internă şi a creşterii volumului de folie PVC
vândută.

13. O declaraţie referitoare la politica şi practica privind prognozele, în concordanţă cu
Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe AeRO
O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze şi dacă acestea vor fi furnizate sau
nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total
al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (aşa numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă
frecvenţa, perioada avută în vedere şi conţinutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi
parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie să fie
publicată pe pagina de internet a societăţii.
Emitentul declară că adoptă o politica cu privire la prognoze, dar acestea nu vor fi furnizate.
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14. O declaraţie referitoare la politica şi practica privind dividendele, în concordanţă cu
Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe AeRO
Emitentul declară că respecta Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe AeRO
referitoare la politica şi practica privind dividendele.
Beneficiul net realizat de emitent se va repartiza de către Adunarea Generală a Acţionarilor la finele
fiecărui exerciţiu financiar. Cota de beneficiu destinată plăţii dividendelor se va repartiza proporţional cu
numărul acţiunilor deţinute de fiecare acţionar. În cazul în care emitentul va înregistra pierderi, se vor
analiza cauzele acestora şi Adunarea Generala a Acţionarilor va decide asupra modului în care se vor
recupera sau suporta aceste pierderi.
Cota de beneficiu destinată plăţii dividendelor se va repartiza proporţional cu numărul acţiunilor
deţinute de fiecare acţionar.
Potrivit Legii Pieţei de Capital, acestea se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală, dar nu mai
târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente fiecărui exerciţiu financiar
încheiat.
în cazul în care Adunarea Generală nu stabileşte un termen de plată, dividendele se vor datora la plată în
maximum 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotărârii Adunării Generale
de stabilire a dividendelor distribuite.

15. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de către Consiliu
Emitentul promovează o creştere profitabilă prin atingerea obiectivelor financiare pentru a asigura
succesul pe termen lung. Unul din obiectivele strategice de marketing și de combatare a concurenței
pentru următorii doi ani este atacarea clienților companiilor Sterk, Bayel, As Plastik, ce au capacităţi de
producţie în judeţul Constanţa.
Pentru un grad ridicat de acoperire al pieței, întreprinderea Napochim are ca obiectiv extinderea rețelei
de distribuitori prin direcționarea către mediul rural. Astfel, pe linia vânzării produselor, se va lua în
calcul colaborarea cu magazinele mici din mediul rural și cu antreprenorii locali care doresc să
comercializeze produsele din plastic, care dealtfel au căutare și în mediul rural.
Astfel, datorită avantajului competitiv garantat prin dotarea tehnologică performantă, care permite
abordarea unor arii de activitate specifice dar şi a unei categorii de clienţi importanţi din domeniu, S.C
Napochim S.A va putea face faţă mediului extern concurenţial, dezvoltându-şi activitatea economică şi
financiară.
Al doilea obiectiv al conducerii este aplicarea constantă a unei politici de produs. Politica de produs va fi
construită pe baza nevoilor de bază ale clienților finali în ceea ce privește bunurile de larg consum cu
destinaţie casnică, realizate din plastic. Se vor identifica în primă fază metode de fabricare a noilor
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produse pentru îmbunătățirea evidentă a calității acestora, pentru ca ulterior să se țină cont de
reducerea utilizării materialelor cu efect negativ asupra mediului înconjurător și utilizarea unor
materiale care să ofere o siguranță crescută a utilizării lor de către consumatorul final.
Strategia generală a produsului se bazează pe existența unor produse echilibrate din punct de vedere al
raportului Calitate/Preţ care să îndeplinească cerințele clienților atât de ordin tehnic și funcțional, cât și
de ordin estetic. Prin calitatea materialelor folosite și rezultatul obținut reflectat în produsul final,
întreprinderea dorește să surclaseze produsele din import, în special din China și Turcia, de o calitate
îndoielnică. Acest deziderat va fi îndeplinit prin diversificarea continuă a gamei de produse, dar și prin
nivelul superior al tehnologiei de producție a materialelor plastice.
Un alt obiectiv al conducerii companiei vizează stabilirea unei relaţii profesionale pe termen lung cu
furnizorii şi clienţii, care să reprezinte baza de dezvoltare a firmei şi care să asigure sustenabilitatea
acesteia pe piaţa de profil. Combinată cu prestarea unui serviciu de calitate, practicarea unei politici de
preţ accesibile clienţilor şi eficientă în privinţa acoperirii costurilor firmei, permite elaborarea unei oferte
competitive pe termen lung.
În baza semnării la data de 07.04.2014, a contractului de finanţare nr. P01007/1513 cu Ministerul
fondurilor europene desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Creşterea
Competitivităţii Economice, societatea a accesat o finanţare nerambursabilă pentru implementarea
Proiectului nr.12.P01.007 (I7) intitulat “Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru producţia de
accesorii din plastic pentru mobilier. Proiectul face parte integrantă din pachetul minim integrat propus
de polul de competitivitate “Cluster Mobilier Transilvan”. Valoarea totală a Proiectului este de
20.102.727 lei din care AM POS CCE se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim
9.718.658 lei. Proiectul menţionat va avea un impact major asupra veniturilor din perioada următoare.

16. Factori de risc
Riscurile sunt clasificate în două categorii principale, în funcţie de posibilitatea diminuării sau evitării lor
de către agentul economic sau de către investitori.
Riscurile sistematice sunt cele inerente întregii pieţe sau întregului segment al pieţei pe care acţionează
emitentul şi nu pot fi evitate de investitori prin diversificarea portofoliului.
Riscul de piaţă constă în posibilitatea ca portofoliul investitorului să se diminueze datorită fluctuaţiilor
zilnice ale preţurilor instrumentelor financiare. Acţiunile sunt oprite de la tranzacţionare în cazul în care
emitenţii raportează evenimente deosebite. Un asemenea eveniment poate limita posibilitatea
investitorilor de a vinde acţiunile în orice moment dorit şi induce riscul unei pierderi de valoare după
reluarea tranzacţionării.
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Riscul politic constă în posibilitatea ca guvernul să-şi schimbe brusc şi neaşteptat politicile. Acest risc
include şi riscul de ţară, care vizeaza posibilitatea ca aceasta să nu-şi poată onora angajamentele
financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât şi unele instrumente externe. Totuşi,
datorită faptului că în prezent România este membru al Uniunii Europene, iar tendinţa în materie
legislativă este de a se ralia la legislaţia europeana se diminuează acest risc.
Conformarea la cadrul legislativ şi modificări ale cadrului legislativ. Emitentul se află sub incidenţa
cadrului legislativ din România. Emitentul depune toate eforturile pentru a respecta cadrul de
reglementare aplicabil. Legile, regulamentele şi politicile aplicabile în domeniul în care activează
emitentul se modifică periodic, iar asemenea modificări pot afecta activitatea desfăşurată de emitent.
Riscul de inflaţie şi riscul dobânzii afecteaza costul de oportunitate. Este necesar ca deţinatorii de
acţiuni să ia în considerare faptul că rata inflaţiei poate fluctua şi că operaţiunile, condiţiile financiare şi
rezultatele emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să ţină seama de aceste riscuri
în calculul profitului real, neinflatat.
Globalizare. Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevăzut sau de controlat, precum schimbările
tehnologice radicale, concurenţa, sau condiţiile economice generale, pot să influenţeze activitatea
emitentului sau cursul acţiunilor.
Riscurile nesistematice afectează numai anumite companii sau active (riscuri specifice).
Riscul de preţ este specific acţiunilor listate şi constă în posibilitatea ca unele titluri să intre în declin în
viitor. Preţul de piaţă al acţiunilor poate fi volatil şi poate înregistra scăderi semnificative şi bruşte, în
consecinţă, investiţiile acţionarilor emitentului pot fi afectate în mod negativ. Scăderile de preţ pot fi
determinate de o multitudine de factori cum ar fi: diferenţa dintre rezultatele anunţate de emitent şi
estimările analiştilor, parteneriate strategice, contracte importante, precum şi ca urmare a volatilităţii
generale care poate caracteriza Bursa de Valori Bucureşti la un moment dat.
Potenţialii investitori în companiile listate pe AeRO trebuie să fie în cunoştinţă de cauză cu privire la
faptul ca un sistem alternativ de tranzacţionare este o piaţă desemnată în principal pentru companii de
mai mici dimensiuni şi start-up-uri, pentru care există tendinţa să se ataşeze un risc investiţional mai
ridicat decât pentru companiile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
Sistemul alternativ de tranzacţionare nu este o piaţă reglementată în sensul Directivelor Europene şi a
legislaţiei româneşti privind piaţa de capital, însă este reglementată prin regulile şi cerinţele stabilite de
Bursa de Valori Bucureşti.
Riscurile operaţionale însumează toate riscurile pe care compania şi le asumă în demersul de a opera
într-un domeniu sau industrie. Este riscul rămas după eliminarea celui financiar şi a celor sistematice. El
ţine cont de posibilitatea eşecului privind procedurile interne, staff-ul şi sistemul intern. Este un risc
determinat de posibilitatea ratării afacerilor datorită erorilor umane.
Atragerea si pastrarea angajatilor calificati. Nereusita in a atrage un numar suficient de mare de
personal calificat corespunzator, migrarea, neadaptarea sau scaderea pietei de personal, dar si cresterea
costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea afecta activitatea desfasurata de emitent. Concurenta
in privinta atragerii de personal calificat este ridicata.
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Unul dintre riscurile legate de personalul si conducerea emitentului il reprezinta posibilitatea pierderii
angajatilor de inalta calificare catre companii private din alte sectoare, care ar putea oferi pachete
salariale si compensatii peste nivelul actual oferit de catre emitent.
Riscuri legate de strategia de dezvoltare a emitentului. Orice dezvoltare implica riscuri, legate atat de
eficienta proiectelor cat si de obtinerea surselor de finantare. Emitentul va analiza in detaliu toate
aspectele unui plan de dezvoltare si va incerca, de fiecare data, sa-si stabileasca un raport optim intre
sursele proprii, cele atrase si cele imprumutate.
Riscul de lichiditate Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar
suficient si a unor facilitati de descoperiri de cont disponibile. Datorita naturii activitatii desfasurate,
societatea urmareste sa aiba flexibilitate in mentinerea de astfel de posibilitati de finantare.
Societatea dispune de procese de management al riscului pe care le aplica pentru a identifica, a evalua si
a raspunde riscurilor potentiale ce ar putea afecta realizarea obiectivelor, avand proceduri proprii privind
achizitiile, vanzarile precum si pentru multe alte operatiuni.

17. Informaţii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 12 luni
anterioară listării

În ultimele 12 luni anterior întocmirii prezentului memorandum, societatea a derulat o operaţiune de
majorare de capital acordând drept de preemţiune acţionarilor. Operaţiunea a fost aprobată prin decizia
ASF nr. A/56/23.01.2014 iar perioada de derulare a ofertei a fost 29.01.2014 – 28.02.2014. Numărul
acţiunilor oferite spre subscriere a fost de 78.379.309 acţiuni la preţul de emisiune de 0,1000/acţiune.
Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute a fost de 27.250.000 la un preţ de emisiune de 0,1000
lei/acţiune. Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public a fost de
34,7668%. În cadrul perioadei de subscriere şi-au exercitat dreptul de preferinţă un număr de 2 acţionari,
care au subscris şi achitat integral un număr de 10.550.000 acţiuni. La acestea se adaugă un număr de
16.700.000 acţiuni reprezentând conversia unor creanţe în valoare totală de 1.670.000 lei. Acţiunile
rămase nesubscrise au fost anulate conform prevederilor legale.

18. Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital, dacă există
Nu este cazul.
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19. Numele auditorilor dacă este cazul
Situaţiile financiare ale emitentului, au fost auditate de G5 CONSULTING SRL, cu sediul în Dej, str. Alecu
Russo nr. 24, ap. 2, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj, sub nr. J 12/943/2002,
CUI RO14650690, membru a CAFR din anul 2002, prin dl. auditor MAN GHEORGHE ALEXANDRU, auditor
financiar, membru al CAFR cu certificatul nr. 1242/2001.

20. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute

SC NAPOCHIM S.A., deţine o participare de 0,2% în capitalul social al SC BELLPLAST SRL, respectiv deţine
un număr de 100 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 1.000 lei.

21. Litigii în care societatea este parte

Dosar nr. 5109/117/2014,
Secţia: Civilă,
Obiectul cauzei: pretenţii
Reclamant: Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor din Cluj-Napoca
- Restituirea în natură a imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr.4 ap.11 şi a cotei de
45,56/100 teren aferent.
- Cheltuieli de judecată
Dosar nr. 6242/117/2014,
Secţia: Mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale,
Obiectul cauzei: obligaţia de a face
Reclamant: Poldner Ludovic
Schimbarea încadrării în grupă de muncă, trecerea din grupa a II a de muncă în grupa I de muncă.
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22. Alte informaţii
Începând cu luna octombrie 2014, societatea a parcurs un proces de divizare simetrică, în urma căruia au
rezultat două societăţi. Societatea NAPOCHIM S.A., şi societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., pentru
care se va întocmi documentaţia de listare pe piaţa AeRo administrată de Bursa de Valori Bucureşti.
Ca urmare a operaţiunii de divizare, capitalul social s-a modificat de la 11.440.152,1 lei la 2.860.038,1 lei
şi pe cale de consecinţă numărul de acţiuni s-a modificat de la 114.401.521 acţiuni la 28.600.381 acţiuni.
Deoarece până la data întocmirii prezentului Memorandum, compania nu a primit de la ASF certificatul
nou de înregistrare a valorilor mobiliare, memorandumul are anexate pe lângă certificatul vechi de
evidenţă a valorilor mobiliare emis de către CNVM şi vechiul statut precum şi un certificat constatator
din data de 27.02.2015, documente de unde reiese numărul de acţiuni anterioare finalizării operaţiunii
de divizare precum şi vechiul capital social. La data când vom primi de la Autoritatea de Supraveghere
Financiară certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare îl vom transmite cu promptitudine şi Bursei de
Valori Bucureşti.

Anexe:
1. Actul constitutiv al societatii - copie

2. Sinteza rezultatelor financiare / contul de profit şi pierdere, cu includerea rezultatelor parţiale, cu
explicaţia variatiilor semnificative pentru ultimii 3 ani - anual si ultimul semestrial, daca a fost intocmit

Contul
de
profit
si
pierdere (lei)
Cifra de afaceri
Cheltuieli din
exploatare
Rezultat
operational
Rezultat
financiar
Rezultat brut

2011

2012

2013

S1 2013

S1 2014

7.159.862

5.048.775

4.633.768

2.354.574

3.191.302

11.596.159

7.223.386

8.299.367

3.336.884

4.530.587

-4.312.201

-1.486.685

-3.496.633

-899.433

-1.186.197

-396.713

-376.081

-393.646

-193.820

-208.264

-4.708.914

-1.862.766

-3.890.279

-1.093.253

-1.394.461
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Rezultat net
Rezultat
net/actiune

-4.708.914

-1.862.766

-3.890.279

-1.093.253

-1.394.461

-

-

-

-

-

3. Sinteza pozitiei financiare / bilantul, cu includerea rezultatelor partiale, cu explicatia variatiilor
semnificative pentru ultimii 3 ani - anual si ultimul semestrial, dacă a fost intocmit

2011
ELEMENTE DE ACTIV
ACTIVE IMOBILIZATE
ACTIVE CIRCULANTE
CHELTUIELI IN AVANS
TOTAL ACTIV
ELEMENTE DE PASIV
CAPITALURI PROPRII
DATORII TOTAL
DATORII SUB UN AN
DATORII PESTE UN AN
PROVIZIOANE
VENITURI IN AVANS
TOTAL PASIV

2012

2013

30.06.2014

21.861.624
1.286.827
3.392
23.151.843

21.775.543
1.691.414
10.789
23.477.746

17.590.488
3.284.613
8.513
20.883.614

17.787.412
21.032.723
0
38.820.135

17.538.227
5.613.616
5.464.114
149.502
0
0
28.765.509

18.036.996
5.440.750
3.769.112
1.671.638
0
0
28.918.496

13.952.061
6.931.554
2.744.605
4.186.949
0
0
27.815.169

15.282.599
7.339.772
3.191.190
4.148.582
0
16.197.764
46.159.910

4. Bugete, cel puţin pentru anul în curs şi dacă există, pentru o perioadă de 3 – 5 ani

CONTUL DE PROFIT SI
PIERDERE( LEI)
CIFRA DE AFACERI
CHELTUIELI
DIN
EXPLOATARE
REZULTAT OPERATIONAL
REZULTAT FINANCIAR

2014

2015

2016

2017

2018

6.343.370

7.007.643

7.779.310

7.822.281

7.700.353

4.462.671

4.640.615

4.249.221

4.281.700

4.285.396

-1.083.989
-376.474

-661.259
-348.290

523.340
-329.714

312.092
-327.316

227.152
-325.051
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REZULTAT EXTRAORDINAR
REZULTAT BRUT
REZULTAT NET
REZULTAT NET PE ACTIUNE
( LEI)

-450.554
-1.910.939
-1.910.939

-202.816
-1.212.365
-1.212.365

-42.500
151.126
151.126

-42.500
-57.724
-57.724

-42.500
-140.399
-140.399

-

-

0,0013

-

-

5. Decizia organului statutar privind tranzactionarea pe AeRO - Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.01.2015 – ataşată prezentului document.
Emitentul declară că îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile cuprinse în Memorandum.
După cunoştinţele sale şi cu luarea în considerare a diligenţelor depuse de emitent în vederea asigurării
realităţii, exactităţii, acurateţii, precum şi a caracterului complet al informaţiilor, emitentul declară că
informatiile cuprinse în Memorandum reflecta cu acurateţe şi complet faptele şi situaţia emitentului şi
sunt în conformitate cu realitatea şi că nu au fost făcute omisiuni de natura să afecteze semnificativ
conţinutul acestuia.
Consultantul Autorizat declară că, după cunoştinţele sale, informaţiile cuprinse în Memorandum sunt în
conformitate cu realitatea şi că nu au fost facute omisiuni de natura să afecteze semnificativ conţinutul
acestuia.

EMITENT

CONSULTANT AUTORIZAT

S.C NAPOCHIM S.A

SSIF BROKER S.A.

Bolba Remus - director general

Grigore Chiş – director general
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