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ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ
RESTART ENERGY ONE S.A. (denumit în continuare, „Restart Energy”, „REO”, „Societatea”, „Emitentul”)
este furnizor național independent de energie electrică și gaze naturale, care se adresează bazinului
de consumatori mici și mijlocii de energie electrică și gaz naturale, cuprinzând gospodării, întreprinderi
mici și mijlocii, microîntreprinderi, dar și clienți industriali care operează rețele de multiple puncte de
consum sau locuri mici-mijlocii de consum.
Domeniul principal de activitate al Emitentului îl reprezintă producția și comercializarea energiei
electrice și a gazelor naturale. Activitatea principală desfășurată de societate se încadrează la Cod CAEN
3514, „Comercializarea energiei electrice”. Alte activități cu pondere importantă, autorizate conform art.
15 din Legea 359/2004 și codificate conform CAEN, sunt reprezentate de: ”3523 - Comercializarea
combustibililor gazoşi, prin conducte”, ”3511 - Producţia de energie electrică”, ”3513 - Distribuţia energiei
electrice”, ”3512 - Transportul energiei electrice”, ”4321 - Lucrări de instalaţii electrice”, ”6209 - Alte
activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei”, ”6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat client)”.
Până în luna iulie 2020, Societatea a desfășurat și activități de trading energie electrică și gaze naturale
prin asigurarea accesului pe piața OPCOM pentru clienți business dar și vânzarea de produse de tip
carburant către mici consumatori persoane fizice și juridice; aceste activități au fost ulterior externalizate
într-o societate distinctă deținută în proporție de 100% de către Emitent.
Activitatea de furnizare a energiei acoperă în prezent toate județele României, cu un portofoliu bine
dispersat de clienți casnici și business. Societatea se distinge prin calitatea deosebită a relației cu clienții
și a serviciilor oferite, prin oferiea „celei mai plăcute experiențe de furnizare a energiei din România” și
printr-o conduită profesională la cele mai înalte standarde, atât în ceea ce privește guvernanța, cât și prin
politicile de dezvoltare strategică.
Calitatea și performanța serviciilor oferite de Restart Energy One este validată prin clasarea, în 2020, pe
locul întâi în topul furnizorilor independenți de gaze naturale din România, respectiv pe locul al
doilea în topul furnizorilor independenți de energie electrică, după criteriul numărului de locuri de
consum. La 31.12.2020, Restart Energy One S.A. furnizează energie electrică către un număr de peste
20.000 locuri de consum de tip gospodării și aproape 2.000 locuri de consum aparținând clienților noncasnici. Numărul de locuri de consum de gaze naturale deservite de REO la acceași dată depășeste 6600
gospodării și 380 locuri de consum ale clienților non-casnici.

DATA DE ÎNFIINȚARE A SOCIETĂȚII
Compania, înființată în mai 2015, a început activitatea de furnizare și trading a energiei electrice în
octombrie 2015 și cea de furnizare a gazelor naturale în aprilie 2016, după obținerea licențelor din partea
Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.
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FUZIUNI SAU REORGANIZĂRI SEMNIFICATIVE ÎN 2020
În luna iulie 2020, activitatea de trading de energie electrică și gaze naturale a fost externalizată către
filiala Emitentului Restart Energy Trading SRL, cu impact asupra cifrei de afaceri și cheltuielilor cu
mărfurile a avut loc divizarea Societății ca urmare a externalizării diviziei de trading energie electrică și
gaze naturale și a diviziei de vânzare carburant, care au reprezentat 18% din cifra de afaceri în 2019.
În luna noiembrie 2020, societatea Restart Energy One SRL își schimbă forma juridică în societate pe
acțiuni administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, în urma hotărârii AGA nr.
444/26.11.2020.
În perioada de raportare nu au avut loc fuziuni, divizări sau alte reorganizări semnificative ale Emitentului.

ACHIZIȚII SAU ÎNSTRĂINĂRI DE ACTIVE ÎN 2020
În cursul anului 2020, crește valoarea imobilizărilor necorporale cu 138% (+9,901 mii lei) față de începutul
perioadei, ca urmare a capitalizării cheltuielilor cu dezvoltarea modulului platformei RED dar și a
achiziției licenței de software (software as a service) de la Restart Energy Democracy S.R.L., în calitatea
Restart Energy One de utilizator exclusiv al platformei RED în România. Această evoluție a determinat
majorarea valorii bilanțiere a activelor imobilizate cu 46,8% în 2020 față de 2019.
Nu există alte modificări semnificative în structura de achiziții sau înstrăinări de active ale Emitentului la
nivelul anului 2020.

PRINCIPALELE REZULTATE ALE EVALUĂRII ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

Elemente de evaluare generală
Situațiile financiare anuale, întocmite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, au fost
aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.8 din data de 28.04.2021
și auditate de către auditorul financiar Fuchs Adina Nicoleta (AF4979), în opinia căruia acestea „oferă o
imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31.12.2020 precum și a situației financiare și a
rezultatelor Societății, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile
Legii nr.82/1991 și cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 cu modificările ulterioare.”
Operaţiunile și tranzacțiile economico-financiare derulate de Societate au fost consemnate în baza
documentelor justificative şi evidenţiate în registre contabile, potrivit prevederilor legale în vigoare, iar
rezultatele obţinute sunt:

Principalii indicatori 2020 (lei)
Profit net

31.12.2019
1.913.407
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31.12.2020
9.161.346

Cifra de afaceri netă – total, din care:
128.573.712
120.066.371*
Cifra de afaceri netă aferentă furnizării de
88.417.630
107.076.928
energie (fără activitatea de trading energie
și vânzare carburant, externalizate în 2020)
Cheltuieli totale
128.055.942
111.384.412
*Scăderea cifrei de afaceri 2020 se datorează spin-off-ului diviziei de Trading energie într-o
companie distinctă, Restart Energy Trading S.R.L. Per total, cifra de afaceri aferentă furnizării de
energie în 2020 a crescut cu 21% față de 2019, dacă eliminăm activitatea de trading externalizată.

Cota de piață deținută de Societate în perioada de raportare, deși reprezintă mai puțin de 1% din
totalul volumului de energie distribuit pe piața românească, puternic fragmentată de jucători
puternici dar și de furnizori independenți similari, conferă afacerii dimensiuni semnificative. Mai
mult, Restart Energy One a reușit să se distingă în peisajul concurențial românesc și să devină, la
doar câțiva ani de la înființare, furnizorul independent numărul unu în topul furnizorilor
independenți de pe piața consumatorilor casnici de gaze naturale din România, după criteriul
numărului locurilor de consum, respectiv al doilea furnizor în topul furnizorilor independenți de
energie electrică pentru consumatori casnici, după același criteriu al numărului punctelor de
consum.

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și gradul de îndatorare:
Indicator
Lichiditate curentă (AC/DC)
Rata solvabilității financiare (TA/TD)
Rata solvabilității patrimoniale (CPR/TP)
Grad de îndatorare (TD/TA)

31.12.2019
0,75
1,34
0,25
74,65%

31.12.2020
0,97
1,39
0,28
72%

Caracterul indispensabil al stocurilor, specific activității desfășurate de societate imprimă
indicatorului lichidității imediate valori sub normele minime recomandate.
Din perspectiva solvabilității, capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de plată se
deasupra nivelului de risc (1) pe întreaga perioadă analizată, reflectând bonitatea Emitentului pe
termen lung. Independența financiară, exprimată prin indicatorul solvabilității patrimoniale, se
apropie, de asemenea, de nivelul optim minim recomandat (0,3), în anul 2020
Diminuarea datoriilor în exercițiul 2020 se asociază cu reducerea gradului de îndatorare,
poziționat în intervalul de confort. Majorarea capitalului social, în trimestrul al IV-lea, prin
conversie de datorii certe, lichide și exigibile în raport cu acționarii, în valoare de 10.000.000 lei,
compensată parțial de efectul unor corecții contabile care s-au tradus într-un rezultat reportat
negativ, conduce la diminuarea gradului de îndatorare la 72%, nivel poziționat în intervalul de
referință în literatura de specialitate (<80%)
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EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂȚII

Descrierea principalelor servicii prestate de Societate
Principalele servicii prestate de Societate în anul de referință 2020, cu adresabilitate clienților persoane
fizice, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, sunt:
Furnizare de energie electrică
Furnizare de gaze naturale
Trading de energie (energie electrică și gaze naturale) pe piața OPCOM
Vânzare de produse (energie) tip carburant
Restart Energy urmărește crearea și adaptarea de servicii de furnizare energie care să formeze o ofertă
completă și integrată de soluții adaptate nevoilor clientului, caracterizate prin flexibilitate și
transparență, devenind furnizorul cu cea mai eficientă comunicare la distanță.
Compania abordează digitalizat toate fazele aferente procesului de furnizare a energiei, începând de la
schimbarea furnizorului online, prin încheierea, semnarea și gestionarea online a contractelor; de
asemenea, compania pune la dispoziția consumatorilor diverse platforme online de comunicare în timp
real și fără timpii de așteptare cu care furnizorii tradiționali au fost asociați, timpul mediu de așteptare
fiind de mai puțin de 2 minute cu soluționarea pe loc a peste 70% din solicitări, aceștia putând accesa
serviciile echipei de comunicare timp de 24 ore pe zi, 7 zile din 7.
Clienții pot opta fie pentru un abonament fix lunar, fie pentru plata consumului realizat în luna anterioară,
în timp ce clienții business beneficiază de oferte personalizate, adaptate nevoilor lor. Conectată la piața
țintă, conducerea Restart Energy One identifică oportunitățile și le valorifică prin construcția de produse
specifice nevoilor observate, obiectiv ușor de atins având la dispoziție o echipă tehnică cu deosebite
performanțe (competențe) software care reușește să concretizeze și să pună în piață ideea într-un timp
foarte scurt, spre deosebire de furnizorii tradiționali, condiționați de anumite programe externalizate
unde durata medie de punere în practică este mult mai mare.
A. Oferta de servicii de furnizare energie pentru persoane fizice cuprinde:
”Energy FIX” – abonament fix lunar cu preț stabil, destinat clienților care nu doresc presiune pe bugetele
lor de cheltuieli dat fiind caracterul de sezonalitate al consumului de energie, cu valori net mai ridicate în
lunile de iarnă și vară, efectuându-se împărțirea facturii anuale la cele 12 luni de consum. Fig.x alăturată
prezintă diferența dintre facturarea clasică și abonamentul Energy FIX. Regularizarea are loc la maxim 6
luni, clientul neavând grija transmiterii lunare a autocitirii indexului afișat de contor, care se efectuează
regulat de către distribuitor. Pentru clienții noi, Societatea evaluează împreună cu clientul consumul
necesar locuinței sale astfel încât valoarea facturii de electricitate să fie corectă și la un preț optim pentru
beneficiar.
”Energy GO Online” – contract de energie cu preț stabil în cadrul căruia beneficiarul plătește mereu
exact cât consumă, în baza indexului remis lunar (prin e-mail, telefon sau prin intermediul aplicației
mobile MyRestart) iar transmiterea facturii se face exclusiv în format electronic. Având în vedere fluctuația
prețurilor pe piața de energie (de exemplu în perioada rece a anului și mai ales a sărbătorilor, tendința de
creștere a prețurilor la alimente, combustibili, curs valutar etc. atrage după sine creșterea prețului la
energie), printr-un astfel de abonament prețul va fi asigurat pe o perioadă de 12 luni, nefiind influențat
de creșterile de preț din piață.
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”Energy GO” – contract de energie la preț stabil, similar produsului anterior, cu deosebirea că factura
este disponibilă în format fizic.
”100% Energie Verde” – abonament bazat pe 100% energie regenerabilă, destinat celor care își doresc un
viitor sustenabil.
Extraopțiunea ”SAFE Energy” pentru servicii de asistență și reparații la instalația electrică interioară.
”Gaz FIX” - abonament fix lunar cu preț stabil, destinat clienților care nu doresc presiune pe bugetele lor
de cheltuieli dat fiind caracterul de sezonalitate al consumului de gaze naturale; regularizarea are loc la
6 luni și se efectuează de către distribuitor. Astfel, beneficiarul nu mai are parte de surprize neplăcute și
își poate gestiona în mod predictibil cheltuielile cu consumul de gaze naturale.
”Gaz GO Online” - contract de gaze naturale cu preț stabil în cadrul căruia beneficiarul plătește doar cât
consumă, în baza indexului remis lunar (prin e-mail, telefon sau prin intermediul aplicației mobile
MyRestart) iar transmiterea facturii se face exclusiv în format electronic. Posibilitatea autocitirii și
transmiterii lunare a indexului oferă clienților REO avantajul de a evita procesul de regularizare care de
cele mai multe ori oferă surprize neplăcute și dislocă uneori importante sume de bani. Având în vedere
fluctuația prețurilor la gaze naturale pe piața de energie, printr-un astfel de abonament prețul va fi
asigurat pe o perioadă de 12 luni, nefiind influențat de creșterile de preț din piață.
”Gaz GO” - contract de gaze naturale la preț stabil, similar produsului anterior, cu deosebirea că factura
este disponibilă în format fizic.
”Restart Economisește x 2” – abonament combinat de energie și gaz, la prețuri stabile,
Extraopțiunea ”SAFE Gas” pentru servicii de verificare a instalației de utilizare a gazelor naturale
Extraopțiunea ”SAFE Gas Plus” pentru verificarea instalației de utilizare a gazelor naturale dar și pentru
verificarea tehnică periodică a centralei termice (VTP).
”RESTART 24H” - serviciu de urgență prin intermediul căruia Emitentul oferă suport permanent tuturor
clienților săi pentru a-i ajuta rapid și eficient, venind astfel în întâmpinarea nevoilor sau urgențelor
acestora. Societatea are un call center de urgențe și deranjamente pe partea de distribuție disponibil
24/24, 24/7. În toate mediile sus-menționate timpul mediu de răspuns este de mai puțin de 2 minute de
la apelare.
Aplicația MyRestart - Prin intermediul aplicației Restart, creație a propriei echipe de IT, disponibilă și în
varianta pentru telefonul mobil, clientul își poate gestiona facturile lunare de energie și gaz, își poate
gestiona și identifica soldul curent de energie electrică și gaz, transmite indexul autocitit și plăti astfel
cantitatea reală de pe contor, are acces la graficul de consum istoric și la comparații de consum, poate
plăti factura direct din aplicație și transmite solicitări sau sesizări direct din aplicație.
B. Oferta de servicii de furnizare energie pentru persoane juridice
Restart Energy One susține antreprenoriatul românesc prin soluții personalizate de furnizare energie
activă, indiferent de domeniul de activitate și garantează o relație contractuală transparentă și flexibilă.
Îndeosebi în perioada curentă, când agenții economici sunt profund afectați de efectele crizei COVID-19,
Restart Energy One vine în sprijinul companiilor mici și mijlocii prin garantarea celui mai bun preț pe
perioada crizei. Oferta adresată persoanelor juridice cuprinde :
”IMM Energy” – abonament personalizat de furnizare energie electrică.
”IMM Gas” – abonament personalizat de furnizare gaze naturale.
”IMM Energy & Gas” – abonament personalizat de furnizare energie electrică și gaze naturale. Clienții
care optează pentru furnizarea ambelor tipuri de energie beneficiază de un preț mai avantajos de
furnizare.
”100% Energie Verde” – abonament bazat pe 100% energie regenerabilă, destinat celor care își doresc
un viitor sustenabil.
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Clienții business beneficiază de asistență și promptitudine 24/7, suport dedicat în relația cu operatorul
de rețea, acces online 24/7 la consumul de energie cu gestionarea unui număr nelimitat de locații și fără
obligația realizării consumului contractual. Misiunea Restart Energy One în raport cu aceștia este aceea
de a-i ajuta să-și optimizeze afacerea, punându-le la dispoziție una dintre cele mai inovatoare metode de
calcul a ofertei. Restart Energy One își dorește ca în felul acesta să fie mai mult decât un furnizor de
energie, punându-le acestora la dispoziție întreaga sa expertiză în domeniu.
C. Activitatea de trading energie și vânzarea de produse (energie) tip carburant
Până în luna iulie 2020, Restart Energy One S.A. a desfășurat activități de trading energie prin asigurarea
accesului pe piața de energie OPCOM pentru câțiva clienți business semnificativi, precum și vânzarea de
energie de tip carburant pentru mici consumatori, în cadrul unui lanț de benzinării. Aceste activități au
fost externalizate după această dată, prin înființarea unei societăți distincte în care Restart Energy One
are dețineri de părți sociale de 100% (Restart Energy Trading S.R.L.).

Principalele piețe de desfacere pentru fiecare serviciu și metodele de distribuție
Piața de desfacere pentru toate serviciile asigurate de Societate în anul de referință 2020 este în proporție
de 100% piața internă. Activitatea de furnizare acoperă toate județele României, cu un portofoliu bine
dispersat de clienți casnici și business.
În totalul activității de furnizare energie electrică și gaze naturale, cel mai mare număr de clienți și cea
mai mare cantitate livrată revine Moldovei, urmată de Transilvania Sud.
a) Dispersia locurilor de consum pentru care Societatea furnizează energie electrică
Repartiția clienților pe județe este prezentată în fig.x, cu o rată de concentrare în 15 județe a 80%
din portofoliu.
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Fig. 1. Distribuția pe județe a clienților pentru care se furnizează energie electrică

b) Dispersia locurilor de consum pentru care Societatea furnizează gaze naturale
Repartiția clienților pe județe este prezentată în fig.2, cu o rată de concentrare în 15 județe a 85%
din portofoliu.
Fig.2. Distribuția pe județe a clienților pentru care se furnizează gaze naturale
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Metode de distribuție
Principalele canale de distribuție ale Societății sunt reprezentate de:
parteneriate strategice cu parteneri de talie națională precum o importantă companie de
telecomunicații, care asigură expunerea zilnică la o bază largă de peste 150.000 de clienți
business prin furnizarea de lead-uri. Din aceste lead-uri Societatea selectează atent
companiile pentru care primește limita de asigurator sau care intră în limita discreționară.
Acest tip de parteneriat s-a dovedit a fi deosebit de fructuos pentru REO, creând peste 1.500
de locuri de consum doar în primele două luni de la activarea contractului.
În paralel, începând din luna octombrie 2020, Restart Energy One este singurul furnizor de
energie prezent în aplicația Glovo cu vouchere digitale de energie și gaz, asigurând astfel
expunerea la cei peste 200.000 de vizitatori zilnici ai aplicației digitale.
prezența masivă pe canalele de telesales și în mediul online, prin intermediul website-ului și
a canalelor social-media asigură o importantă sursă de atragere a noilor clienți Restart Energy
One
rețeaua de francizați la nivel național, prin intermediul Francizei Restart Energy, care permite
oricărei persoane fizice sau juridice să dezvolte un business de vânzare energie și gaze. Aceste
francize acționează ca niște antreprenori locali și în același timp ca punct local de relații cu
clienții. Francizații își dezvoltă o nouă sursă de câștig și popularitate pe piața locală, iar REO
beneficiază de vânzări indirecte la costuri mici fără a fi nevoie de structuri costisitoare de
management a vânzărilor pe mai multe nivele. Francizele asigură o prezență la nivel național
a companiei fără costurile fixe aferente și ajută REO să profite de oportunitățile apărute ca
urmare a distribuției asimetrice a informației în piață.
compania dispune de o echipă de agenți proprii de vînzare directă alcătuită din 8 persoane
care lucrează cu normă întreagă. Reprezentanții Societății în fața publicului sunt persoane
tinere, motivate, cu gândire antreprenorială și orientată către nevoile clienților, care vorbesc
pe limba și înțelesul acestora.
în mediul rural Emitentul este prezent prin intermediul oficiilor poștale ale Poștei Române și
prin rețeaua de francizați Restart Energy care acționează la nivel local.

Ponderea fiecărei categorii de servicii în veniturile Emitentului
Indicator
Venituri furnizare energie electrica
din care trading
Venituri furnizare gaze naturale
din care trading
Venituri din vanzare combustibili
Venituri din producție, alte servicii

2019
55.30%
25.10%
13.40%
4.60%
1.40%
0.10%
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2020
69.90%
10.30%
10.50%
0.60%
0.00%
8.60%

Servicii noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active
în viitorul exercițiu financiar, precum și stadiul de dezvoltare al acestora
Platforma inovativă de energie RED V-LEC, care a obținut deja recunoașterea internațională din partea
unor organisme precum Huffington Post, The Daily Telescope, Publish0x, Digital Journal, Hacked
Magazine, sau locale, precum Ziarul Financiar sau Business Magazin.
RED V-LEC este o platformă socială online de trading
energie verde de tip Peer2Peer bazată pe tehnologia
blockchain, care permite schimburile directe de energie
între producători şi consumatorii finali la nivel global, fiind
o reinterpretare a francizei Restart Energy în formă
complet digitală. Acesta este un concept de tip Energy
Marketplace creat și dezvoltat de Restart Energy, fiind o
aplicație online (web și mobile) care conectează
consumatorii finali de energie cu producătorii, facilitând
trading-ul de energie verde și promovând liberul schimb
alacesteia între utilizatori.
Principalul avantaj al acesteia, pe lângă posibilitatea asigurată utilizatorului de a-și alege furnizorul și
tipul de energie verde consumată, este o economie de 30% la costurile de energie. Trading-ul prin
intermediul acestei platforme sociale facilitează participarea jucătorilor din toată lumea conectați la
platformă – atât a producătorilor cât și a consumatorilor de energie verde. Conectarea și tranzacționarea
se face prin intermediul aplicației dedicate și a Token-ului verde criptografic al platformei pentru energia
consumată, vizibil în rețeaua Ethereum.
Prin utilizarea platformei, oricine va putea să-și dezvolte o companie virtuală de energie și să-și
convertească contactele din rețelele sociale în bani din energie.
Restart Energy One va lansa aplicația mobilă RED V-LEC începând cu prima jumătate a anului 2021, pe
segmentul de consumatori casnici.
Aplicația RED va genera o accelerare în dezvoltarea companiei prin achiziția suplimentară de clienți noi
începînd cu semestrul II 2021, astfel încât obiectivele de creștere ale Emitentului sa fie atinse cu ușurință.
Avantajul RED este faptul că este singura franciză de vânzare a energiei în formă 100% digitală de pe piață.
Prin intermediul aplicației consumatorii au acces la diferite informații legate de consum iar companiile
pot obține un ”Certificat Verde de Sustenabilitate”. De asemenea, prosumatorii din România vor găsi în
platforma RED un mediu nativ care îi va ajuta să își valorifice energia la prețuri atractive prin agregarea
ofertei lor în VPPA (Virtual Power Purchase Agreement).
Restart Energy One este furnizor exclusiv pe România în cadrul acestei platforme, prin intermediul căreia
își va asigura accesul la o importantă bază de clienți. ”RED V-LEC” funcționează ca o franciză digitală,
similară francizei clasice Restart Energy, prin care oricare persoană fizică sau juridică își poate deschide
în mod direct o companie virtuală de energie, direct de pe telefon prin intermediul aplicației mobile, și
să-și transforme astfel toate conexiunile din rețelele sociale într-o sursă lunară de venit și indirect să
furnizeze noi clienți pentru REO, prin lead-urile generate, concomitent cu veniturile provenite din user fee
recurent. După descărcarea aplicației pe mobil și activarea contului, oricine poate trimite oferte
personalizate de energie și gaz către contactele sale din telefon și de pe rețelele sociale. Prospecții care
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accesează link-ul sunt direcționați spre creare cont și schimbare furnizor online, semnarea online a
contractului de furnizare direct cu furnizorul de energie afiliat platformei. În urma activării contractelor,
platforma facturează un comision de vânzări la furnizor (în România singurul furnizor va fi Restart Energy
one) și plătește mai departe un comision persoanelor fizice sau juridice care au intermediat contractele.
RED este așadar o platformă socială de energie menită să revoluționeze modul în care fiecare dintre noi
interacționează cu energia, oferind tuturor posibilitatea de a câștiga din acest domeniu.
Platforma funcționează ca un integrator de business pentru Societate. Restart Energy One nu deține
platforma RED (aceasta fiind deținută de Restart Energy Democracy S.R.L.), dar beneficiază printr-un
comision de utilizare pentru facilitarea accesului la aceasta, REO fiind furnizor exclusiv RED pe piața
românească, prin franciza RED V-LEC. Franciza RED este o reinterpretare a francizei clasice Restart Energy
în formă complet digitală.
De fiecare dată când utilizatorii consumă energie verde de pe platforma RED, aceștia primesc token-uri
criptografice verzi, vizibile în rețeaua publică Ethereum, ca certificare a faptului că au consumat energie
verde și în același timp ca sistem de măsurare transparentă prin care companiile și utilizatorii casnici pot
arăta publicului că întreprind acțiuni benefice mediului înconjurător. Înregistrarea ca participant pe
platforma RED nu implică proceduri complexe sau consumatoare de timp, iar metodele de trading sunt
cât se poate de simple și accesibile. Prin intermediul aplicației oricine va putea să-și dezvolte o companie
virtuală de energie și să-și convertească contactele din rețelele sociale în bani din energie.
Franciza acționează ca un antreprenor local pentru REO și ca un punct de relații cu clienții, REO
beneficiind în felul acesta de vânzări indirecte la costuri mici fără structuri costisitoare de management a
vânzărilor pe mai multe niveluri. Aplicația RED va juca un rol important în obiectivul Emitentului de a
atrage, gradual, între 1.500-5.000 de clienți noi pe lună începând din acest an, cu costuri minime de
achiziție. Platforma va facilita posibilitatea scalării modelului de business Energy Marketplace și pe
piețele externe (Serbia, Germania, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Republica Moldova). Ca acționar
direct, REO va deține minim 10% din afacerea RED, beneficiind de comisioane din toate vanzările derulate
pe platformă.
Funcționalitățile platformei
Platforma RED are o serie de funcționalități care au la bază tehnologia de ultimă oră blockchain pentru a
asigura transparența tranzacțiilor precum și tehnologia IoT (internet of Things) pentru criptarea și
securitatea datelor, oferind o experiență personalizată de trading energie verde. Consumatorul își poate
alege tipul de energie regenerabilă dorită a se consuma precum și sursa de proveniență a acesteia. La
scurt timp după prezentarea pe piață a inovației RED, aceasta a fost catalogată de către cotidianul
Huffington Post drept proiectul cel mai de impact pe zona de crypto.
Platforma aduce o serie de beneficii utilizatorilor :
●

●

●
●

Costuri mai reduse și niveluri mai înalte de transparență, datorită posibilității clienților de a
achiziționa energie regenerabilă direct de la producători. Sistemul Peer to Peer oferă posibilitatea
clienților de a economisi până la 30% din costurile cu energia.
Oferă modalități de plată variate și flexibile, utilizatorii putând face plata facturilor în diferite
monede (RON, EUR, USD), cu criptomonede (Ethereum sau Bitcoin) sau prin intermediul tokenurilor specifice platformei (KWT).
Posibilitatea de a dobândi certificate verzi standardizate RED, care pot fi tranzacționate pe
platformă sau pe piețele alternative de energie.
Libertatea de a-și selecta furnizorul de energie dintr-o multitudine de opțiuni globale.
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●
●
●

Posibilitatea de a cumpăra și vinde energie de la și către oricine, oriunde în lume (cu condiția ca
ambele părți să fie conectate la platformă).
Posibilitatea de a trimite indexul de consum prin telefon, online sau prin intermediul aplicației
mobile RED V-LEC.
Posibilitatea de a oferi un feedback anonim echipei de conducere.

Fig.3 Funcționalitățile platformei RED

Libertatea energetică este pilonul și principiul platformei RED, în centrul căreia se află token-ul MWAT
care permite accesul la aceasta. Figura 3 de mai jos ilustrează fluxurile de relații între participanții la
platformă.
Platforma digitală de ultimă generație Restart Energy se bazează pe o tehnologie patentată care face
efortul din partea consumatorilor zero și le permite acestora să-și gestioneze consumul și factura foarte
ușor.
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Fig.4 Energy Marketplace facilitat de RED

Achiziția și dezvoltarea de noi parcuri de producție a energiei regenerabile, solară și eoliană, de 500
MW în următorii cinci ani
O componentă importantă a strategiei Restart Energy One pentru următorii 5 ani o reprezintă dezvoltarea
segmentului de producție de energie electrică regenerabilă. Aceasta țintă strategică va permite
companiei să optimizeze baza de costuri dar și să accelereze creșterea cotei de piață și îmbunătățirea
profitabilității. Prima etapă în execuția acestei strategii presupune dezvoltarea a 45MW și achiziția a
30MW operationali, care se va realiza prin utilizarea capitalului aflat la dispoziția Emitentului care va
include, parțial sau în totalitate, și fondurile obținute din împrumutul obligatar, împreună cu un
împrumut bancar, dar și resurse atrase din zona de private equity. Această structură de finanțare va
genera o diminuare a costurilor serviciului datoriei, întrucât costul resurselor atrase de la bancă și private
equity vor fi semnificativ mai mici decat cele ale împrumutului obligatar, lucru care va duce implicit la un
impact pozitiv la nivelul fluxurilor de numerar. Proiectele vor fi integrate în licența de producător Restart
Energy One, iar energia produsă și certificatele verzi aferente vor intra direct în coșul REO ca furnizor și
producător, ajutând la creșterea EBITDA la 15% per centru de profit.
În luna ianuarie 2021, Societatea a emis obligațiuni în valoare de 16.361.200 lei în vederea cofinanțării în
vederea integrării în afacerea existentă a 50 MW de capacități de producere a energiei din surse
regenerabile, ca parte a obiectivului său de a furniza energie 100% verde până în 2026.
În cursul anilor 2022-2025, Restart Energy One va urmări punerea în funcțiune în fiecare an a minimum
100 MW parcuri solare , a căror finanțare se va realiza din surse multiple:

●
●

fonduri europene, cu focus special pe cele dedicate dezvoltării energiei regenerabile;
fonduri atrase prin parteneriate cu fonduri de investiții de private equity care au strategie de
alocare pe zona de energie „verde” (infrastructură de energie verde)
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●

granturi guvernamentale axate pe dezvoltarea tehnologiilor și absorbția acestora atât la nivel
european cât și al SUA

În atragerea acestor surse vor fi abute în vedere câteva criterii importante: (1) o perioadă de rambursare
de peste 10 ani și (2) costuri în linie cu piața europeană pe zona de creditare (debt).
Managementul societății are experiență în atragerea de fonduri UE nerambursabile, în 2019 reușind
absorbția de astfel de fonduri pentru un proiect de cercetare-dezvoltare în domeniul prognozei
producției de energie, pentru dezvoltarea unui produs software destinat utilizării de către partenerii
Restart Energy One. Ca urmare a pactului Green Deal european și a anunțării noilor axe de finanțare
europeană în special în zona de energie verde implicit prin finanțarea tehnologiilor aferente unor astfel
de unități de producție de energie regenerabilă, acestea reprezintă o oportunitate de finanțare pentru
obiectivele de dezvoltare ale Restart Energy One. În această categorie intră construcția de noi parcuri de
producție energie verde, dezvoltarea de software și dezvoltarea sau integrarea de capacități de stocare a
energiei produse.
Integrarea în amonte prin achiziția și dezvoltarea de noi surse de producție energie regenerabilă va ajuta
la creșterea EBITDA de la 7% la 15%-20%. În ceea ce privește producția de energie regenerabilă,
concurența nu este intensă datorită capacităților reale insuficiente de producere a energiei „verzi”
raportate la consumul național și la țintele de energie regenerabilă asumate la nivel european.
Proiecte ”Restart Solar B2B”- instalări de noi parcuri fotovoltaice tip RoofTop
Prin proiectul Restart Solar B2B, Societatea urmărește achiziția și retenția de consumatori business în
mod profitabil. Adresându-se exclusiv clienților cu rating financiar bun, proiectul presupune, adiacent
contractului clasic de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale către clienții corporate, instalarea
de către Emitent de panouri solare pe acoperișul acestora și alimentarea cu energie direct de la barele
centralei în baza unui acord de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat pe o durată de 15 - 20 ani
la un preț fix actualizat cu rata inflației pe aceași perioadă (15 – 20 ani). Prețul energiei furnizată printr-un
astfel de proiect este de aproximativ 100 euro/MWh, sub prețul pieței pentru energia distribuită prin rețea
cu aproximativ 30% (pentru clienții alimentați din rețelele de joasă tensiune). În prezent Societatea are
deja în dezvoltare trei astfel de proiecte cu mari companii din România, în valoare totală de 5 milioane de
euro, finanțate cu împrumut bancar. Numeroși alți clienți corporativi au exprimat un interes deosebit
pentru un astfel de proiect. Avantajul principal din punctul de vedere al beneficiarilor îl reprezintă
predictibilitatea prețului pe durata acordului, îndeosebi în contextul majorărilor anuale ale prețurilor la
energie electrică, precum și evitarea costurilor de rețea, în cele mai multe cazuri. În același timp,
avantajul Emitentului constă în nivelul de profitabilitate peste media industriei de furnizare, precum și
stabilitatea și predictibilitatea pe termen lung.
În cadrul acestui tip de proiect, între clientul final non-casnic și Societate se vor întocmi două contracte:
-

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

-

un acord de vânzare-cumpărare a energiei încheiat pe o durată lungă de timp, prin intermediul
căruia Restart Energy One va furniza energie solară direct de la barele centralei de pe acoperiș la
un preț avantajos de aproximativ 100 euro/MWh pe o perioadă determinată de 15-20 ani
Societatea se va ocupa în nume propriu și pe cheltuiala sa de finanțarea, instalarea, operarea și
mentenanța centralei fotovoltaice de pe acoperișul clientului pe toată durata de viață a
investiției. Clientul, în schimb, va da drept de superficie societății Restart Energy One semnând
acordul pe durata de minim 15-20 ani.
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Calculul de randament pentru astfel de centrale solare este următorul:
- CAPEX 500.000 euro/MWh
- OPEX 20.000 euro/MWh, care include asigurarea
- Venituri anuale de 1.200 MWh/Mwp x 100 euro = 120.000 euro/MW instalat
- EBITDA 100.000 Euro/MW instalat
- RIR de 20%-25% pe an.
Principalele beneficii ale Restart Energy One provenite din astfel de proiecte inovative sunt reprezentate
de:
● creșterea retenției de consumatori mari non-casnici
● creșterea profitabilității per consumator business, de la o marjă standard de 2 euro/MWh pentru
acest tip de clienți industriali la o medie de 50 euro/MWh; venitul REO obținut per MWh livrat este
comparabil cu veniturile obținute de producătorii solari, în condițiile în care costul de realizare a
acestor instalații a scăzut semnificativ în ultimii ani, cu aproximativ 50% comparativ cu perioada
2011-2016.
● atragerea de noi consumatori mari bancabili, într-o colaborare pe termen lung de tip win-win;
● creșterea volumelor de energie verde furnizată de Restart Energy One și implicit contribuția la un
mediu mai curat, REO contribuind astfel la politică corporativă de responsabilitate de mediu a
clienților săi.
Clienții proiectelor Restart Solar B2B beneficiază în felul acesta de:
● o economie de până la 30% față de prețul energiei care provine din rețeaua clasică de distribuție,
dacă ținem cont de toate taxele aferente distribuției și transportului în rețea;
● predictibilitatea unui preț fix pe toată perioada derulării acordului de vânzare-cumpărare a
energiei;
● creșterea gradului de sustenabilitate prin aprovizionarea cu 100% energie regenerabilă, produsă
local, care va permite acestora să-și reducă amprenta de carbon și să demonstreze publicului
protecția față de mediul înconjurător.
În cazul în care clientul business care a încheiat acordul de vânzare-cumpărare a energiei pe 15 ani intra
în insolvență sau nu mai consumă energia provenită de la instalațiile solare de pe acoperiș, energia
neconsumată de client va fi injectată în rețea de către Restart Energy One și distribuită celorlalți
consumatori , având o valoare de piață mai ridicată, de peste 50 euro/MWh, fiind o energie valoroasă în
vârf de sarcină. În cazul în care clientul corporate se relochează, Restart Energy One deține în continuare
drept de superficie pe acoperiș și de asemenea drept de proprietate pe echipamentele instalate,
continuând astfel să injecteze energia în rețea până când spațiul respectiv este preluat în folosință de
către noii proprietari. Dacă clientul corporate care a încheiat acordul de vânzare-cumpărare a energiei
pe termen mediu-lung cu Restart Energy One denunță contractul de furnizare a energiei electrice, Restart
Energy One va avea dreptul contractual de a solicita penalități astfel încât veniturile previzionate să nu
fie substanțial afectate.
Lansare de noi produse și servicii
Un alt proiect strategic al REO îl reprezintă lansarea de noi produse și servicii conexe cu valoare adăugată
mare , în vederea maximizării potențialului segmentelor de clienți casnici și business, ca instrument de
diversificare a portofoliului și de atragere de noi parteneri. În acest sens, Restart Energy One urmează să
lanseze abonamente de intervenție tehnică pentru defecțiuni la centrale termice și abonamente cu revizii
tehnice periodice incluse. De asemenea, Societatea are în plan dezvoltarea unui sistem de vânzare în rate
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pe factură pentru proprii clienți a centralelor pe gaz, aparate de climatizare, panouri solare, sisteme smart
home, termostate și alte echipamente specifice energiei și gazelor naturale. Pentru un astfel de proiect
Societatea va dezvolta parteneriate cu retaileri și companii specializate în astfel de finanțări, care să preia
riscul de neplată. Suplimentar Restart Energy One are în plan achiziția sau înființarea unei subsidiare
pentru realizarea lucrărilor de instalații energie și gaze pentru clienții din portofoliu, astfel încât să poată
oferi servicii de calitate ridicată și implicit să crească cifra de afaceri și profitul consolidat la nivel de Grup,
această categorie de servicii conexe având un EBITDA ridicat de 30%.
Continuarea procesului de digitalizare, pentru a deveni o companie 100% digitală
REO are în vedere digitalizarea integrală a tuturor activităților sale operaționale și comerciale, inclusiv a
relației cu angajații, cu clienții precum și a vânzărilor. În acest sens Restart Energy One are în plan
dezvoltarea unui software in-house, pentru care a creat deja un framework (cadru de lucru) de tip
no code din care va dezvolta un CRM/ERP/CMS/SFA customizat pentru propriile nevoi, astfel încât:
⮚ să crească gradul de digitalizare și automatizare a operațiunilor zilnice;
⮚ să crească gradul de digitalizare și automatizare a vânzărilor, în special în domeniul online; prin
accelerarea procesului de digitalizare a vânzărilor Restart Energy One urmărește ca în următorii
doi ani acesta să devină principalul canal de vânzare;
⮚ să crească gradul de digitalizare în relația cu clienții și cu angajații;
⮚ să scadă durata de dezvoltare și punere pe piață a unor noi produse pentru clienți , având în
vedere un maxim de trei luni de la concept la implementare și prima facturare;
⮚ să crească gradul de colectare de date tip business intelligence în mod automat, astfel încât să
poată aplica mecanisme de tip machine learning, pentru a genera un panou de bord pentru
echipa de management care va putea astfel urmări în timp real principalii indicatori, inclusiv
analiza financiară și comercială a afacerii;
⮚ să îmbunătățească procesul de integrare pentru personalul nou, în condițiile lucrului la distanță;
⮚ să îmbunătățească comunicarea internă în companie, în condițiile lucrului la distanță;
⮚ să permită Societății să opereze 100% prin lucrul la distanță, atât în relația cu angajații cât și în
relația cu clienții;
⮚ să crească securitatea internă a datelor precum și protecția împotriva atacurilor cibernetice;
⮚ să ofere Emitentului un avantaj competitiv pe piață prin capacitatea rapidă de dezvoltare de
soluții și produse digitale;
⮚ să scadă costurile operaționale prin integrarea așa-numitului proces de automatizare robotică
(RPA – robotic process automation);
⮚ să ofere Societății independență față de furnizorii de servicii software specializați din industria
energetică, îndeosebi în condițiile în care multe companii din acest domeniu folosesc același
software prin care realizează funcționalități identice, negenerând astfel niciun avantaj competitiv
în această privință.

17

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE APROVIZIONARE

A) Achiziții de energie electrică
Achizițiile de energie electrică se fac preponderent de pe piața internă (aproximativ 67%), din care 51%
reprezintă achiziții de pe bursa de energie OPCOM iar 16% reprezintă achiziții de la diverși furnizori
autohtoni, cu care Societatea a încheiat contracte pe perioade determinate de până la un an, pentru a
putea beneficia de fluctuațiile favorabile ale prețurilor de pe această piață.
Societatea are încheiat un parteneriat pe termen lung cu unul dintre cei mai mari traderi de energie din
Europa începând din 2019, ceea ce conferă o siguranță a surselor de aprovizionare din import, care la
nivelul anului de referință 2020 au reprezentat 33% din total achiziții de energie electrică.
Structura achizițiilor de energie electrică aferente exercițiului financiar 2020 sunt prezentate în tabelul
de mai jos:

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

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

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

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

6%
100%

3%
100%

2%
100%

*cf.parteneriatului încheiat cu unul din cei mai mari traderi de energie din Europa

Procentul de energie din producție proprie este nesemnificativ pentru anul de referință 2020 (0,44
MWh). Prin utilizarea fondurilor obligatare atrase prin emisiunea de obligațiuni din ianuarie 2021, Restart
Energy One urmărește ca, prin dezvoltarea de noi parcuri de energie regenerabilă să-și reducă
dependența față de furnizorii săi.
După sursa de proveniență, în totalul energiei electrice furnizate către consumatori 36,43% reprezintă
energie regenerabilă iar 63,57% energie convențională. Tabelul de mai jos prezintă structurat sursele
de proveniență pe ambele categorii.
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Sursa primară de
energie
Surse regenerabile
Hidro
Eolian
Solar
Biomasă
Surse convenționale
Cărbune
Nuclear
Gaze naturale
Păcură
Alte surse
convenționale

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

B) Achiziții de gaze naturale
Rata de dependență de furnizorii de gaze naturale este prezentată în tabelul x. Fluctuația de la un an la
altul este reprezentată de evoluția și sezonalitatea prețurilor la gaze și de prețurile angro negociate cu
fiecare parte contractuală. La fel ca în cazul achizițiilor de energie electrică, contractele se încheie pe
termen scurt pentru a beneficia de prețurile avantajoase în continuă fluctuație în cadrul acestei piețe.
Structura de achiziții pe tipuri de furnizori
Furnizori GN / An
Furnizor 1
Furnizor 2
Furnizor 3
Furnizor 4
Furnizor 5
Furnizor 6
Alți furnizori
Total

2018
65%
17%
7%
7%
4%
0%
1%
100%

2019
48%
9%
0%
2%
27%
13%
1%
100%
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2020
40%
19%
15%
11%
8%
2%
5%
100%

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE FURNIZARE ENERGIE

Descrierea evoluției activității de furnizare a energiei pe piața internă și a
perspectivelor de furnizare a energiei pe termen mediu și lung
În rândul furnizorilor independenți din România de pe piața consumatorilor casnici, pe criteriul
numărului locurilor de consum, Restart Energy One s-a situat situează pe locul întâi la furnizarea gazelor
naturale respectiv locul al doilea la furnizarea energiei electrice în perioada de referință 2020.
Parteneriatele strategice formate de REO în cursul anului 2020 ca parte a strategiei sale de dezvoltare pe
termen mediu și lung împreună cu mixul de marketing operat, au dus la o creștere semnificativă a
numărului de clienți din portofoliu, tendință care va continua în perioada 2021-2025, generând, în
medie, o creștere așteptată de la aproximativ 1.500 de locuri noi de consum pe lună la aproximativ 5.000
de noi locuri de consum pe lună până în 2025.
Evoluția numărului de locuri de consum
pentru furnizare energie electrică și gaze naturale

Nr. locuri
consum / an

Total
EE
GN

Fig.6. Evoluția numărului de clienți
pentru furnizare energie electrică
și gaze naturale

2017

2018

2019

2020

24.427
19.761
4.666

25.328
19.042
6.286

24.929
18.813
6.116

29.865
22.890
6.975

Din totalul numărului de clienți ai Societății, aproximati 25% au încheiate contracte mixte de furnizare,
energie electrică și gaze naturale.
Societatea a adoptat o serie de măsuri și proceduri în vederea asigurării retenției clienților săi, derivate
din însăși misiunea sa declarată, aceea de a asigura cea mai plăcută experiență de furnizare din România.
Astfel, Compania a reușit ca, până în prezent, să își păstreze o rată de retenție de aproximativ 90% a
clienților atrași în primul an de activitate. Cu o bază de clienți în creștere, Restart Energy One urmărește
în mod natural un proces de monetizare a bazei de clienți , prin vânzarea de pachete de servicii conexe
cu valoare adăugată mare, precum abonamentele de intervenție pentru defecțiuni la centrale termice
sau abonamente cu revizii periodice incluse etc. De asemenea, Societatea are în plan dezvoltarea unui
sistem de vânzare în rate pe factură pentru proprii clienți a centralelor pe gaz, aparatelor de aer
condiționat, a sistemelor smart home și a altor electronice și electrocasnice conexe energiei și gazelor
naturale, proiect derulat în parteneriat cu o companie specializată în astfel de finanțări pentru preluarea
riscului de neplată.
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Fig. 7 – Evoluția numărului de locuri de consum pentru care Societatea furnizează energie electrică

Fig. 8 – Evoluția numărului de locuri de consum pentru care Societatea furnizează gaze naturale

Descrierea situației concurențiale în domeniul furnizării de energie, a ponderii pe
piață a serviciilor de furnizare și a principalilor competitori
Restart Energy One activează pe o piață intens competitivă dar și puternic fragmentată, competitorii săi
fiind deopotrivă jucătorii puternici de pe piață cât și furnizorii independenți similari. Restart Energy One
S.A. și-a delimitat piața țintă prin furnizarea de energie către segmentul consumatorilor mici, reprezentat
de IMM-uri, microîntreprinderi și consumatori casnici , care are cea mai mare profitabilitate exprimată ca
marjă comercială per unitate de volum marfă vândut.
Conform datelor furnizate de ANRE aferente exercițiului 2020, pe piaţa de energie electrică din România
activează 89 de operatori economici a căror activitate principală o constituie furnizarea de energie
electrică; dintre aceştia, 31 sunt furnizori care îşi desfăşoară activitatea doar pe piața angro (o parte dintre
aceştia fiind deja deţinători de licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică) iar 58 sunt
furnizori care au activitate şi pe piața cu amănuntul (inclusiv furnizorii de ultimă instanţă care acţionează
atât pe segmentul reglementat, cât şi pe segmentul concurenţial al acestei piețe.

21

În prezent, REO furnizează un volum anual de aprox. 145.000 MWh, care, deși reprezintă mai puțin de
1% din totalul volumului distribuit pe piața românească de energie, conferă afacerii dimensiuni
semnificative. Mai mult, Restart Energy One a reușit să se distingă în peisajul concurențial românesc și
să devină, la doar câțiva ani de la înființare, furnizorul independent numărul unu în topul furnizorilor
independenți de pe piața consumatorilor casnici de gaze naturale din România, după criteriul
numărului locurilor de consum, respectiv al doilea furnizor în topul furnizorilor independenți de
energie electrică pentru consumatori casnici, după același criteriu al numărului punctelor de
consum. Tabelul de mai jos prezintă poziția Emitentului între ceilalți jucători independenți și relevanți de
pe piața energiei electrice respectiv cea a gazelor naturale.
Poziția concurențială a REO după numărul de locuri de consum
a) Energie electrică, 2020
Furnizor independent**
de energie electrică
RCS&RDS
Restart Energy One
Tinmar Energy
Getica 95 COM
Nova Power&Gas
**cu capital românesc

b) Gaze naturale, 2020
Furnizor independent** de
gaze naturale

Nr.locuri de
consum la
31.12.2020
101.582
22.890
22.138
16.135
6.849

Restart Energy One
C-Gaz & Energy Distribuție SRL
Nova Power&Gas
CIS Gaz SA
Tinmar Energy
*pentru sezonul rece 2020-2021
**cu capital românesc

Stoc minim
pt clienți
casnici
(MWh)*
14.425,7
9.31,.75
8.277,7
7.266,49
1.331,7

Societatea reușește să se distingă pe piață prin calitatea deosebită a serviciilor oferite și a relației cu
clienții, beneficiind de o foarte bună notorietate atât în mediul online cât și offline.
Prin inițiativele sale, Restart Energy One a reușit să se remarce în peisajul furnizorilor de energie din țară
printr-o serie de premiere, cum ar fi aceea că a reușit să devină primul furnizor online de energie electrică
și gaze naturale din România sau furnizorul cu cel mai rapid timp de răspuns, potrivit www.platforma-deenergie.ro. În acest context Societatea continuă să urmărească digitalizarea în proporție de 100% a tuturor
relațiilor sale comerciale și interne, îndeosebi în contextul pandemic actual. Promovarea unei politici
interne de tip ”customer obsession” a făcut ca cea mai bună platformă pentru atracția de noi clienți să o
reprezinte însăși recomandarea și feedback-ul actualilor clienți, Societatea reușind să își păstreze, până
în prezent, peste 90% din clienții achiziționați în primul an de activitate. Restart Energy One are de
asemenea în plan, pe termen mediu și lung, câteva proiecte inovatoare menite să contribuie la fidelizarea
pe termen lung a clienților săi casnici și business și să îmbogățească experiența de furnizare a acestora.

Descrierea oricărei dependențe semnificative a Societății față de un singur client
sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra
veniturilor sale
Baza de clienți a companiei Restart Energy One este alcătuită din IMM-uri, companii micro și consumatori
casnici, aceste segmente de piață având cea mai mare profitabilitate exprimată ca marjă comercială per
unitate de volum marfă vândut. Baza de clienți REO acoperă întreg teritoriul României, atât pe divizia
casnici cât și non-casnici.
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a) Furnizare energie electrică
Dacă până la începutul anului 2020, portofoliul REO de clienți s-a caracterizat prin atomicitate și rată
redusă de concentrare, ponderea celui mai semnificativ client (un important lanț de retail) fiind de 8%
din totalul cifrei de afaceri realizate, în cursul anului de referință dependența față de acesta a crescut la
la 27% pe fondul extinderii acoperirii geografice la întreg teritoriul țării pentru acesta, față de acoperirea
regională inițială. Următorii clienți semnificativi au o pondere de maxim 3% din cifra de afaceri realizată
pe 2020.
Recent, REO a adoptat o serie de măsuri care vizează reducerea dependenței de clienții semnificativi EE
și în același timp fidelizarea acestora, prin proiecte inovative B2B de tip RoofTop, prin care Societatea
instalează panouri solare fotovoltaice pe acoperișul clienților corporate, energia verde produsă urmând
a fi consumată local, la un preț previzibil pe 15 ani, fără taxe de transport și de distribuție rețea. Clientul
are astfel o economie semnificativă la costurile cu energie electrică și primește în schimb energie 100%
verde la un preț predictibil pe termen lung conform contractului de vânzare-cumpărare de energie
încheiat, iar Emitentul are un venit per MWh comparabil cu veniturile obținute de producătorii solari. Alte
căi de reducere a dependenței de clienții semnificativi vor fi reprezentate de creșterea ponderii
consumatorilor casnici precum și de extinderea numărului de clienți corporate, obiectiv ce se
previzionează a fi atins prin expunerea la baza de clienți corporate a Telekom România, de aproximativ
150.000 companii, iar pentru consumatorii casnici Societatea are expunere la baza de clienți Glovo,
ambele parteneriate fiind active.
Fig.9. Ponderea clienților semnificativi de furnizare energie electrică în totalul cifrei de afaceri 2020
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Rata de concentrare a clienților de furnizare energie electrică în totalul cifrei de afaceri 2020
Client EE / pondere
în CA
Clienți business
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
Client 9
Client 10
Alți clienți business
Clienți casnici
Total

2019

2020

72%
8%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
<1%
<1%
47%
28%
100%

77%
27%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
35%
23%
100%

b) Furnizare gaze naturale
Portofoliul REO de clienți pentru furnizarea de gaze naturale se caracterizează prin atomicitate și rată
redusă de concentrare, ponderea celui mai semnificativ client fiind de doar 2% din totalul cifrei de afaceri.
Fig. 10. Ponderea clienților semnificativi de gaze naturale (GN) în totalul cifrei de afaceri 2020
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Proporția consumatorilor casnici - non-casnici este relativ aceeași, dispersia pe tipuri de clienți din totalul
cifrei de afaceri este prezentată în tabelul x.
Rata de concentrare a clienților de furnizare de gaze naturale după ponderea în cifra de afaceri
Client GN / pondere
în Cifra de afaceri
Clienți business GN
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
Client 9
Client 10
Alți clienți business
Clienți casnici GN
Total

2019

2020

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

49%
9%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
23%
51%
100%

c) Trading energie
Activitatatea de trading energie electrică și gaze naturale desfășurată de RESTART ENERGY ONE S.A. a fost
externalizată începând din luna iulie 2020 către societatea Restart Energy Trading S.R.L. deținută în
proporție de 100% de către Restart Energy One. Până la acea dată, Societatea avea un client semnificativ
cu pondere de 90% din totalul cifrei de afaceri aferent activității de trading, pentru care asigura acces la
piața OPCOM.

EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE PERSONAL
La 31.12.2020, Restart Energy One S.A. avea 65 angajați, din care 55 cu normă întreagă iar 10 cu normă
redusă. 68% din personal sunt persoane de sex feminin, iar 66% (43 persoane) sunt absolvenți de studii
superioare.
Personalul societății își desfășoară activitatea în parametrii definiți prin sistemul integrat și complex
delimitat de regulamentele interne, asigurându-se un comportament profesional, etic și conform cu
valorile și cultura organizațională a Societății.
Personalul Restart Energy One S.A. reprezintă un activ strategic prioritar pentru conducerea și
acționariatul Societății. Prin experiența acumulată și programele de formare continuă ”in-house training”
angajații companiei au dezvoltat competențe la standarde internaționale în vânzări și managementul
relației cu clienții, reușind să contribuie la îndeplinirea obiectivului REO de a oferi cea mai plăcută
experiență de furnizare din România.
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Structura personalului (la data 31.12.2020)
Departament
Nr. mediu
angajați
Angajați cu normă întreagă
55
Top management
2
Middle management
8
Economiști
7
IT
7
Agenți de vânzare
10
Agenți relații clienți
10
Alții
11
Angajați cu program part-time
10
Agenți vânzare
2
Agenți relații clienți
3
Alții
5
Total personal
65
Referitor la gradul de sindicalizare al forței de muncă, angajații sunt reprezentați în relația cu Societatea
de către un reprezentant ales din rândul personalului.
În cadrul Societăţii nu s-au raportat elemente de natură conflictuală în relaţiile dintre manageri şi
angajaţi.

EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A EMITENTULUI
ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
La 31 decembrie 2020, Societatea îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia actuală
privind protecţia mediului, deţinând în acest sens autorizaţie de mediu.
Eticheta energiei electrice furnizate clienților finali în perioada de referință
Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, furnizorii de energie au obligația de a publica,
conform Ordinului ANRE nr. 61/2016, eticheta energiei electrice cu privire la impactul activității Societății
asupra mediului. Domeniul în care activează Societatea este un domeniu care generează inerent anumite
efecte asupra mediului, care sunt prezentate în Fig.x.
Fig.x. Impactul asupra mediului a activității de bază a Societății, aferent furnizării în proporție de 63,57%
de energie convețională și 36,43% energie regenerabilă.
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Nu au existat și nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului
înconjurător din partea Societății.
Societatea va urmări, ca obiectiv strategic fundamental, furnizarea de 100% energie verde până în
2026.

PROIECTE DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ ÎN 2020
Conducerea și acționariatul Restart Energy One S.A. demonstrează angajament civic față de comunitatea
și societatea pe care o aceasta o deservește prin implicarea consistentă, susținută și continuă în
nenumărate proiecte de responsabilitate socială și de mediu, ca o contribuție adusă dezvoltării
societății românești.
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Restart Energy One S.A. s-a evidențiat, și pe parcursul exercițiului financiar 2020, printr-o practică de
business responsabilă nu doar prin angajamentul pentru furnizarea de energie verde, ci și prin sprijinirea
unor domenii precum sănătatea, educația, sportul și mediul înconjurător, ca aport la dezvoltarea
sustenabilă a societății și a comunității din care face parte, promovând și exemplificând principiul că
schimbarea începe cu fiecare dintre noi.
Etica face parte intrinsecă din principiul de bază al funcționării REO, caracterizând activitățile desfășurate
de Restart Energy One atât în arena socială cât și cea de business. Responsabilitatea socială corporativă
nu este doar un subiect filozofic sau ideologic al REO, lipsit de consistență și aplicabilitate practică, ci
reprezintă un domeniu în care Societatea a reușit să se distingă în mod deosebit între ceilalți jucători de
pe piață și în rândul comunității sale.
Responsabilitatea socială face parte din strategia pe termen lung a companiei, Emitentul dorind ca prin
activitățile sale din sfera socială să aibă un impact pozitiv asupra vieții oamenilor dar și a mediului
înconjurător, oferind în același timp un exemplu de urmat. Conform declarațiilor directorului general al
Societății, dl. Armand Domuta, Restart Energy One S.A. este o companie condusă cu rațiune, dar și cu
inimă, de aceea îşi doreşte să fie mai mult decât un furnizor de energie electrică și gaz – doreşte să
participe activ la bunăstarea comunității și să contribuie activ la o lume mai bună.
Dintre proiectele de acest gen desfășurate pe parcursul anului 2020 se disting următoarele:
Restart Energy a donat tot profitul obţinut în regiunea Banat în 2020 pentru lupta împotriva COVID19
Societatea a donat Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara tot profitul obținut de la
începutul anului 2020 pe zona de distribuție Banat-Crișana și va continua să o facă pe toată perioada
crizei actuale. Valoarea aproximativă a donației pentru anul 2020 se ridică la 50.000 euro
Restart Educație 2020 : Școala online pentru toți
Societatea s-a implicat activ în dotarea școlilor cu tehnologie modernă, care să faciliteze accesul copiilor
fară posibilități la sistemul de învățământ adoptat în timpul pandemiei. Prima instituție de învățământ
beneficiară a acestui proiect a fost Școala primară “General Berthelot” din județul Hunedoara, ai căror
elevi au beneficiat de laptopuri în valoare de peste 5000 de euro.
2020 : Continuarea promovării unei economii 100% transparente
Restart Energy, prin intermediul Asociaţiei Blockchain al cărei preşedinte este directorul general al
Societății, promovează principiile unei economii fluide, meritocratice şi transparente prin adoptarea,
integrarea şi promovarea tehnologiei blockchain în România. Se militează pentru facilitarea unui cadru
legislativ care să permită ca activele şi transferurile de valoare pe blockchain să poată fi acceptate şi
contabilizate atât de către firmele din România, cât şi de către toate instituţiile financiare.
Color The Village 2020 : Zugrăvirea a 30 de case în 3 zile
Restart Energy One s-a alăturat, în septembrie 2020, proiectului destinat a da viaţă şi culoare unui sat din
comuna Racoviţa județul Timiş, în cadrul Festivalului faptelor bune organizat de Asociația ”Acasă în
Banat”.
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EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE
Nu este cazul.
Nu se anticipează în exercițiul financiar următor cheltuieli ale Societății pentru activitatea de cercetaredezvoltare.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI
Politicile și obiectivele Companiei privind managementul riscului sunt:
-

-

-

Menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne
adoptate în vederea realizării acestui obiectiv: revizuirea acestor proceduri dacă este
necesar.
Asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a
datoriilor.
Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora în funcție
de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce
privește cvoncurența pe plan local.
Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea
termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.
Expunerea Societății față de riscul de de lichiditate și de cash flow: nu este cazul.

Expunerea Societății la factorii de risc care ar putea afecta lichiditatea Restart
Energy One în viitor
Restart Energy One prezintă, în cele ce urmează, o descriere a riscurilor și incertitudinilor pe care le
consideră semnificative, fără însă ca enumerarea să fie exhaustivă. În cazul în care oricare din riscurile
prezentate mai jos s-ar materializa, acest fapt ar putea afecta activitatea, situația financiară, rezultatele
operaționale sau perspectivele Societății.
Riscul de credit și contrapartidă
Riscul de credit reprezintă riscul de pierdere financiară în cazul în care un client sau o contraparte nu își
îndeplinește obligațiile contractuale.
Principalele riscuri în activitatea de furnizare a energiei, cu impact direct asupra veniturilor Emitentului
și capitalului acesteia, provin din următoarele elemente:
- calitatea contrapartidei (inclusiv bonitatea acesteia) și politica de selectare a clientelei
- nerespectarea/încălcarea de către contrapartidă a clauzelor/obligațiilor contractuale care ii
revin
acesteia
- modificări/incertitudini ale cadrului legislativ cu implicații directe asupra veniturilor/sursei de
rambursare a clientului
- scăderea cererii pe piața de profil/segmentul de activitate a clientului;
- gradul de concentrare a expunerii pe anumite categorii/tipologii de clienți
- insolvențe/falimente cauzate de management deficitar al clienților noncasnici semnificativi
pentru Emitent.
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Orice evoluție negativa cu privire la elementele menționate mai sus ar putea avea un efect negativ
semnificativ asupra activității, situației financiare sau rezultatelor operaționale ale Emitentului.
Riscul de lichiditate
Emitentul este expus riscului de a nu fi în măsură să își onoreze obligațiile curente prin valorificarea
activelor disponibile. Acest risc poate să se concretizeze inclusiv în relația cu furnizorii. Din punctul de
vedere al indicatorilor de lichiditate, activele circulante ale Emitentului asigurau finanțarea datoriilor
curente în proporție de 96% la 31.12.2020.
Riscuri operaționale
Riscul operațional reprezintă riscul de pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme
tehnologice, infrastructură și resurse umane inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod
corespunzător, fie de evenimente și acțiuni externe, altele decât riscul de credit, de piață și de lichiditate.
Acestea includ erori umane, cauze accidentale sau acțiuni intenționate, omisiuni, căderi de sistem,
dezastre naturale, activitate frauduloasă, modificări legale și de reglementare etc. Riscurile operaționale
se pot manifesta în legătură cu oricare dintre operațiunile Emitentului și pot determina efecte negative
în ceea ce privește cererea de energie și interesele consumatorilor pe această piață.
Riscul de piață
Riscul de piață reprezintă riscul de a înregistra pierderi aferente pozițiilor din bilanț și în afara bilanțului
datorită fluctuațiilor nefavorabile pe piață ale prețurilor. Prețurile la energie pot fi afectate de numeroși
factori aflați în afara controlului Emitentului, inclusiv condiții politice și economice, niveluri de cerere și
ofertă, politici comunitare, nivelul de producție în diferite state, costurile de dezvoltare, producție și
distribuție de energie, schimbul valutar, precum și recursul la surse noi de energie, conflicte militare,
revolte și alte tulburări politice cu efecte transnaționale.
Riscul de piață integrează factorii de risc din mediul extern societății, care pot influența activitatea
Emitentului.
Riscul asociat cu ratele dobânzilor
Evoluțiile macroeconomice și internaționale care se reflectă în dinamica inflației, politicile monetare la
nivel național și european dar și în evoluția pieței de capital influențează rata dobânzii, la fluctuațiile
căreia Emitentul este expus cu precădere prin creditele și liniile de credit contractate. Creșterea ratelor
dobânzii este absorbită la nivelul costurilor financiare, cu impact negativ asupra situației financiare,
rezultatelor operațiunilor și perspectivelor Societății emitente.
Riscul valutar
Riscul valutar se asociază cu precădere tranzacțiilor derulate cu parteneri externi. Impactul potențial al
acestui risc este evaluat la un nivel relativ mediu, având în vederea ponderea, estimată pentru anul 2020,
de 15% - 20% a importurilor în valoarea agregată a achizițiilor de energie.
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Riscul de insolvență
Riscul de insolvență este asociat predominant presiunii financiare exercitate de obligațiile asumate pe
termen lung. La data redactării prezentului raport, societatea are deschise 2 linii de credit - la Banca
Transilvania (580.000 lei) si Banca Intesa, IMM Invest (5.000.000 lei) scadența în anul 2021 (BT) si,
respectiv, 2023 (Intesa) La 31.12.2020, gradul de îndatorare exprimat prin raportul dintre datoriile totale
și activele totale ale societății, a fost calculat la 72%, în intervalul de confort (<80%).
Conducerea Emitentului va evalua cu atenție și răspundere oportunitățile viitoare de finanțare și nu va
consimți la angajamente financiare în raport cu terți finanțatori care ar putea să crească nivelul de risc și
să pericliteze capacitatea sa de acoperire a serviciului datoriei aferent obligațiunilor REO26.

PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE
Obligațiunile Restart Energy One S.A. sunt disponibile la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de
Tranzacționare – Piața AeRO din cadrul Bursei de Valori București S.A., sub simbolul REO26 începând cu
data 21.04.2021
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:
Caracteristici principale:

Obligațiuni corporative subordonate, negarantate, convertibile în acțiunile
Emitentului începând cu anul al patrulea

Detalii plasament:

plasament privat derulat în perioada 20 ianuarie 2021 - 3 februarie 2021, la
care au participat 105 investitori de retail

Valoare totală subscrieri:

16.361.200 lei

Număr de obligațiuni subscrise: 163.612
Valoarea nominală:

100 lei

Scadență:

9 februarie 2026

Rată anuală a cuponului:

9%, fixă

Plata cupon:

semestrial

Opțiune de rambursare
anticipată:
Destinația fondurilor:

Da, doar integral, începând cu anul al treilea; primă unitară de răscumpărare
anticipată de 1,5% din valoarea principalului
cofinanțare pentru integrarea de capacități de producere a energiei din surse
regenerabile, de aproximativ 50 MWp, în afacerea existentă

Calendarul de plată al cuponului :
Conversia

începând cu al patrulea an al derulării împrumutului obligatar, conform
calendarului Datelor de Conversie, în condițiile precizate în Memorandumul de
Admitere la tranzacționare

În scopul valorificării accesului la paleta variată de pârghii de finanțare pentru dezvoltare pe care o oferă
piața de capital, de plusul de vizibilitate, instrumente de promovare și fidelizare a ecosistemului de
utilizatori ai platformei RED și clienți ai REO dar și în scopul maximizării valorii structurilor și proceselor
de guvernanță corporativă, precum și în vederea derulării procedurii de conversie a obligațiunilor la valori
cât mai corecte pentru investitori, conducerea societății intenționează pentru orizontul de timp 20212022, admiterea la tranzacționare a acțiunilor Restart Energy One S.A., în conformitate cu prevederile
hotărârii AGEA nr. 3 /12.01.2021.
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POLITICA DE DIVIDENDE
În stabilirea politicii de dividend, Societatea ține cont de nevoile de finanțare ale companiei, astfel că a
optat, până în prezent, pentru finanțarea dezvoltării activității în detrimentul plății dividendelor.
Planul de dezvoltare al Restart Energy One presupune o expansiune accelerată prin creșterea cotei de
piață pe sectorul pe care activează și furnizarea în proporție de 100% energie verde, precum și extinderea
modelului de business în alte țări europene. In acest proces, echipa de conducere se concentreaza pe
cresterea veniturilor, fara a neglija profitabilitatea, care are cea mai mare marjă comercială per unitate
de volum marfă vândut pe segmentele de piață pe care activează. Hotărârea repartizării rezultatului
exercițiilor financiare va aparține Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor iar politica privind
dividendele va fi publicată pe pagina de internet a Societății.
ACȚIONARI ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI
La data prezentării raportului, capitalul social subscris și integral vărsat, constituit prin aport în numerar,
este de 15.573.900 lei, împărțit în 38.934.750 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile și dematerializate,
având o valoare nominală de 0,4 lei fiecare și conferind drepturi egale deținătorilor lor.
Societatea are doi acționari, persoane juridice, astfel:
1.

Armand Consulting S.R.L. deține 38.934.725 acțiuni ordinare, reprezentând 99,9999% din

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

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

SOCIETĂȚI AFILIATE ȘI PROCENTUL DE ACȚIUNI DEȚINUTE
Restart Energy One S.A., prin acționarul majoritar care deține controlul asupra societății, face parte dintrun grup integrat de inițiative antreprenoriale în domeniul energiei. Relațiile de afiliere indirectă sunt
prezentate mai jos:
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Principalele tranzacții derulate cu părțile afiliate privesc investiția REO în dezvoltarea platformei RED prin
acționarul Armand Consulting SRL, cheltuieli cu servicii de marketing și vânzări prestate de Armand
Consulting SRL și Public Intelligence și cu servicii de consultanță managerială prestate, de asemenea, de
Armand Consulting SRL.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII
Potrivit Actului Constitutiv al Restart Energy One S.A., forul decizional cel mai înalt al Societății este
Adunarea Generală a Acționarilor, față de care se subordonează Consiliul de Administrație cu rol de
management strategic, coordonare și monitorizare.

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

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

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

DOICARU Renato – Flaviu, Administrator

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

●

CRÎZNIC Camelia-Liliana – Administrator

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

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

Cristian Bogdan – Director economic

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

Valentin Bârgău – Director de investiții

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

Alte persoane cu rol de consultanți
●

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

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

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

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

Corneliu Dehelean, Consultant REO în domeniul corporate finance

Experimentat investitor în piețe private și consultant financiar, Corneliu Dehelean a lucrat peste 10 ani în
cadrul LGT Capital Partners și la Bursa de valori din Elveția, specializându-se în domenii precum finanțare
start-up-uri, investiții de capital de risc și investiții cu capital privat. În prezent este partener al EBG
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Investment Solutions, în cadrul căruia consiliază clienții instituționali cu privire la construirea și
administrarea diverselor portofolii de sustenabilitate pe piețe private, îndeosebi a proiectelor de energie
ecologică și infrastructură de energie regenerabilă.
Este absolvent al Univerității Politehnice din Timișoara, având un master în Computer Science de la
aceeași facultate precum și un master în administrarea afacerilor de la Warwick Business School, Anglia.
Nu deține acțiuni în cadrul Societății.

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Informațiile privind poziția și performanța financiară a Societății în perioada de raportare și cea de
referință sunt preluate din situațiile financiare ale Restart Energy One S.A., care au făcut obiectul misiunii
de audit ale auditorului financiar al Societății, auditor Fuchs Adina-Nicoleta, înregistrată la Camera
Auditorilor Financiari din România cu numărul de autorizație AF4979 și care au fost aprobate în Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor societății prin hotărârea nr. 8/28.04.2021.
Analiza situaţiei economico-financiare a societăţii, comparativ cu perioada de raportare precedentă şi
cu situaţia existentă la începutul exerciţiului, vizează următoarele aspecte:

5.1. Analiza poziției financiare
Poziții bilanțiere - ACTIV

31.12.2019

31.12.2020

Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Active curente
Stocuri
Creanțe
Investiții pe termen scurt
Casa și conturi la bănci

13.263.570
7.167.899
2.550.952
3.544.719
21.742.735
7.494.115
12.068.775
2.179.845
12.326.257

19.476.279
17.069.059
2.308.156
99.065

Cheltuieli înregistrate în avans
TOTAL ACTIVE
Datorii care trebuie plătite într-o
perioadă de până la un an
Datorii care trebuie plătite într-o
perioadă mai mare de un an
TOTAL DATORII
Capital social subscris

25.869.735
2.043.398
19.780.137

47.332.562

4.046.200
37.021
45.383.035

29.180.001

26.711.249

6.153.368

6.046.859

35.333.369
5.573.900

32.758.108
15.573.900
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Variație (%)
2020/2019
+46,8%
+37,6%
+5,1%
+0,2%
+19%
-72,7%
+63,9%
+85,6%
-99,7%
-4,12%
-8,5%

Pondere în Total
Activ/Pasiv la
31.12.2020
42,9%
37,6%
5,1%
0,2%
57%
4,5%
43,6%
8,9%
0,1%
100%
58,9%

-1,7%

13,3%

-7,3%
+179,4%

72,2%
34,3%

Rezerve
Rezultat reportat
Rezultatul perioadei
Repartizarea profitului
TOTAL CAPITALURI PROPRII (LEI)
TOTAL PASIVE

3.942.979
678.329
1.913.407
109.422
11.999.193
47.332.562

455.795
-12.566.114
9.161.346
12.624.927
45.383.035

-88,4%
+378,8%
+5,2%
-4,1%

1%

27,8%
100%

Valoarea activelor curente, categoria cu ponderea cea mai importantă în total activ (57%) la 31.12.2020,
a crescut cu 20% față de exercițiul anterior ca urmare a majorării creanțelor în aceeași perioadă (+63,9%)
concomitent cu diminuarea stocurilor (-72,7%) și cu creșterea valorii trezoreriei.
Variația stocurilor față de începutul exercițiului redă, în principal, diminuarea stocurilor de gaz, în timp
ce dinamica creanțelor reflectă, pe de o parte, evoluția firească specifică ciclurilor de facturare și
decontare ale activității de furnizare de energie a societății și, pe de altă parte, facturarea, către RED, a
serviciilor de consultanță privind dezvoltarea mecanismelor support ale funcționalităților platformei.
Creșterea disponibilităților bănești față de aceeași perioadă a anului trecut (+85,6%), o expresie a
îmbunătățirii lichidității imediate a societății, se datorează, în mare măsură, accesării facilității IMM
invest, credit solicitat și utilizat pentru finanțarea activității curente, dar și îmbunătățirii vitezei de rotație
creanțelor. Menționăm că, poziția de disponibilități bănești include și garanțiile către terți - depozite
colaterale pentru garantarea contractelor de achiziție, scrisori de garanție - blocate în conturile societății.
La 31.12.2020, valoarea imobilizărilor necorporale crește cu 138% (+9,901 mii lei) față de începutul
perioadei, ca urmare a capitalizării cheltuielilor cu dezvoltarea modulului RED dar și a achiziției licenței
de software (software as a service) de la RED, în calitatea Restart Energy One de utilizator exclusiv al
platformei RED în România.
Diminuarea imobilizărilor financiare cu 3.445,6 mii lei, care reprezintă, în principal, garanții acordate
către terți, face parte din setul de corecții recomandate de auditor efectuate în corespondență cu contul
de „alte rezerve”. În consecință, valoarea bilanțieră a activelor non-curente s-a majorat cu 46,8% față de
31.12.2019, respective cu 6.212,7 mii lei.
La nivelul pasivului societății, în perioada de raportare, valoarea datoriilor se diminuează cu 2.575.3 mii
lei (-7,3%) în timp ce valoarea capitalurilor proprii se majorează cu 625,7 mii lei (+5,2%). Structura
pasivului se modifică semnificativ în anul 2020, având în vedere majorarea capitalului social al Restart
Energy ca urmare a conversiei de creanță certă, lichidă și exigibilă deținută de către acționarul Armand
Consulting SRL asupra societății (în valoare de 10.000.000 lei), de la 5.573.900 lei, la 15.573.900 lei. În
aceeași perioadă, însă, s-a procedat la descărcarea cheltuielilor înregistrate în avans, acumulate și
aferente exercițiilor financiare anterioare, corecție cu impact asupra rezultatului reportat. În consecință,
capitalurile propria contribuie, la 31.12.2020, cu 27,8% la structura de finanțare a activității, în timp ce
finanțarea din surse externe acoperă 72,2% din valoarea activului.
Față de rezultatele preliminare publicate în memorandumul pentru admiterea la tranzacționare a
obligațiunilor REO26, pasivul și activul societății înregistrează valori cu 2.217,1 mii lei mai mici. Această
diferență se datorează diminuarii rezultatului net, în cursul perioadei de raportare, urmare cresterii
cheltuielilor cu achizitia marfurilor, pe parcursul ultimului trimestru al anului.
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5.2. Analiza performanței financiare
31.12.2020

Variație (%)
2020/2019

120.066.371

-6,62%

10.329.137
109.373.234

+6794,3%
-14,8%

-

105.916

-

1.000.616
520.190
130.094.51
8
451.274
86.484.540
2.854.806

-33.687

-106,5%

120.138.600

-7,6%

414.828
59.212.218
3.248.332

-8,1%
-31,5%
+13,8%

353.370

979.579

+177,2%

37.566.554

44.835.020

+19,4%

29.945.929

36.871.882

+23,1%

6.718.853

7.165.352

+6,7%

91.572

404.935

+342,2%

810.200
127.710.54
4
2.383.974

392.851

-51,5%

108.689.977

-14,9%

11.448.623

+380,2%

149.864
2.590
147.274

407.158
19.449
387.809

+171,7%
+651%
+163,3%

345.398
31.647
313.751
(195.534)

2.694.435
14.300
2.680.135
(2.287.277)

+680,1%
-54,8%
+754,2%
-

VENITURI TOTALE

130.244.382

120.545.758

-7,45%

CHELTUIELI TOTALE

128.055.942

111.384.412

-13,02%

REZULTATUL BRUT

2.188.440

9.161.346

+318,6%

9.161.346

+294,6%

Cont de profit și pierdere
Cifra de afaceri neta, din care:
Venituri din producția vândută
Venituri din vânzarea mărfurilor
Venituri aferente costului producției
în curs de execuție
Venituri din productia de imobilizări
Alte venituri din exploatare
TOTAL VENITURI EXPLOATARE
Cheltuieli materiale
Cheltuieli nete privind marfurile
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu ajustarea valorii activelor
imobilizate
Alte cheltuieli de exploatare, din care:
Cheltuieli privind prestațiile
externe
Cheltuieli cu protecția mediului
înconjurător
Cheltuieli cu impozite, taxe și
vărsăminte asimilate
Alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Venituri financiare, din care:
venituri din dobanzi
alte venituri financiare
Cheltuieli financiare, din care:
cheltuieli privind dobanzile
alte cheltuieli financiare
REZULTATUL FINANCIAR

Cheltuiala cu impozitul pe profit
REZULTATUL NET AL PERIOADEI

31.12.2019
128.573.71
2
149.821
128.423.891

275.033
1.913.407
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Pondere în categ. de
venit / cheltuială
aferentă (%), 2020
99,94%
8,6%
91,04%
0,09%

100%
0,4%
54,5%
3%
0,9%
41,3%
33,9%
6,6%
0,4%
0,4%
100%

Deși cifra de afaceri, la 31.12.2020, prezintă o diminuare de valoare de 6,62% față de exercițiul anterior ca
urmare a translatării activității de trading de energie și a celei de comercializare de produse de carburant
către o altă entitate, afiliată societății, veniturile din activitatea propriuzisă de furnizare de energie, nete
de veniturile tranzitorii, s-au majorat cu 12% față de perioada de referință 2019, ca urmare creșterii
volumului activității. În același timp, veniturile din furnizarea de gaze naturale s-au diminuat cu 29,7% ca
urmare a contractării atât consumului cât și a prețurilor medii pe piața gazelor naturale în anul 2020.
Cheltuielile de exploatare s-au diminuat într-un ritm mai alert (-14,9%) decât al veniturilor, această
diferență de ritm datorându-se, în primul rând, eficientizării costurilor asociate activității. Cheltuielile
privind mărfurile, elementul de cost cel mai semnificativ reprezentând 54,5% din total cheltuieli de
exploatare, s-au redus cu 27.272,3 mii lei (-31,5%), cu precădere în urma preluării activității de trading de
către filiala Restart Energy One, Restart Energy Trading.
Întrucât înglobează cheltuielile cu transportul energiei și gazului, precum și cheltuielile cu servicii de
distribuție stabilite de ANRE, „alte cheltuieli de exploatare” reprezentau, la 31.12.2020, a doua cea mai
importantă categorie de cheltuieli în total cheltuieli de exploatare, cu o pondere de 41,3%.
Cheltuielile cu prestațiile externe încorporează în cea mai mare măsură cheltuielile de distribuție cât și
cele cu transportul energiei furnizate (energie electrică și gaz natural), care reprezintă cheltuieli
tranzitorii, accesorii și obligatorii. Acestea sunt refacturate către consumatori, fără să afecteze decât
temporar rezultatul exercițiului. În consecință, variația cheltuielilor privind prestațiile externe ajustată
cu elementele tranzitorii, este nesemnificativă în 2020, raportat la 2019. Creșterea valorii cheltuielilor cu
alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate reflectă majorarea taxelor impuse de ANRE.
La rândul lor, cheltuielile cu certificatele verzi, înregistrate în categoria de cheltuieli cu protecția mediului,
sunt costuri impuse prin cadrul legislativ și normativ în vigoare pe piața energetică, prin cota de
certificate verzi stabilită pe MWh furnizat, de 0,4561 în 2020. Furnizorul le poate obține din propria
producție de energie regenerabilă, din contracte de achiziție energie regenerabilă sau de pe piața spot,
apoi le facturează către consumatori, în funcție de cantitatea de energie electrică furnizată propriu-zis. În
consecință, certificatele verzi sunt generatoare de venit obligatoriu de realizat și de cheltuială obligatoriu
de efectuat, iar cheltuielile cu certificatele pot fi considerate de asemenea tranzitorii și accesorii, fără să
influențeze rezultatul exercițiului. Majorarea acestei categorii de cheltuieli reflectă creșterea volumului
activității.
In timp ce cheltuielile cu materiale, cu o pondere sub 1% din totalul cheltuielilor de exploatare, nu variază
semnificativ în anul 2020 comparativ cu anul 2019 (-8,1%), cheltuielile cu personalul, reprezentând 3%
din total cheltuieli de exploatare, se majorează cu +13,8%, respectiv, 393,5 mii lei, ca urmare atât a
creșterii salariului mediu pe societate, dar și a recrutării de personal nou, necesar dezvoltării activității.
La 31.12.2020, Societatea înregistrează un rezultatul din exploatare în valoare de 11.448,6 mii lei, de 4,8
ori valoarea raportată la 31.12.2019, expresie a dezvoltării afacerii și eficientizării operaționale. De
asemenea, EBITDA - indicator de performanță care redă valoarea veniturilor societății nete de cheltuielile
aferente dobânzilor, impozitului pe profit și amortizărilor – calculată la 31.12.2020 este de 10.155,2 mii
lei, de aproape 4 ori nivelul aferent perioadei de raportare.
Veniturile financiare se majorează cu 257,3 mii lei (+171,7%) cu precădere pe seama activității de import,
respectiv, a diferențelor favorabile de curs valutar. Ponderea principala a cheltuielilor de exploatare este
reprezentata de cheltuieli aferente contractului de hedging încheiat în anul 2019 pentru acoperirea

39

riscului de creștere a prețurilor energiei. Având în vedere evoluția prețului în contextul pandemiei
COVID19, societatea a înregistrat pierderea financiară aferentă.
În consecință, pierderea financiară de 2.287,3 mii lei afectează rezultatul operațional, iar profitul net
raportat la 31.12.2020 este de 9.161,3 mii lei.

LITIGII
La data raportului, Societatea deține calitatea de reclamant sau creditor în aproximativ 200 dosare în curs
de judecată, pe fond, deschise pe rolul instanțelor din România, obiectul fiind cerere de valoare redusă
sau ordonanța de plată. Valoarea ordonanțelor de plată, în număr de 28 și cu valori unitare de peste
10.000, însumează 793.476 lei, în timp ce cererile de valoare redusă, în număr de 403 și cu valori medii în
intervalul 200 – 1000 lei, reprezintă 764.374 lei. În opinia conducerii REO, niciunul din aceste litigii nu este
în măsură să afecteze semnificativ poziția sau performanța financiară a Societății.
Precizăm că din totalul litigiilor, în anul 2020, Societatea a înregistrat o ordonanță de plată respinsă și 10
cereri de valoare respinse.

Președintele Consiliului de Administrație
Armand-Doru Domuța

____________________________
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RESTART ENERGY ONE S.A.

DECLARAȚIE

Prin prezenta, subsemnatul Armand-Doru Domuța, în calitate de Președinte al
Consiliului de Administrație al RESTART ENERGY ONE S.A. și în numele acesteia, declar că, după
cunoștințele mele, situaţiile financiare anuale ale societăţii RESTART ENERGY ONE S.A.,
prezentate pentru data de raportare 31.12.2020, întocmite în conformitate cu standardele
contabile aplicabile, reflectă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor,
obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor şi cheltuielilor societăţii, iar raportul anual
întocmit la data de 29.04.2021 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor
emitentului, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii
desfăşurate.

Timișoara
29.04.2021
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
al Societății RESTART ENERGY ONE S.A,

ARMAND-DORU DOMUȚA
____________________

