MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea actiunilor emise de
SOCIETATEA COMERCIALĂ ARGUS S.A. CONSTANŢA pe AeRO – piata
de actiuni a Bursei de Valori Buresti

( Document de Prezentare a Societatii)

Consultant Autorizat:

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu
privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista
tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la
tranzactionare pe o piata reglementata.
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI
Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul societatea
comercială Argus S.A. Constanţa, în vederea listării pe ATS in Sectiunea Instrumente
Financiare listate pe ATS,Categoria Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital
conform hotãrârii A.G.E.A. din data de 13.02.2015 care a fost publicata in Monitorul
Oficial partea a IV- a nr.1130/3.III.2015, Emitentul este o societate comercială pe
acţiuni înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J13/550/1991, CUI 1872644,
având un capital social de 53.670.699 Ron împărţit în 35.780.466 acţiuni nominative
ordinare cu o valoare nominală de 1,5 Ron fiecare, evidenţiate prin înscriere în cont.
Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informaţiile
conţinute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte şi nu sunt de natură a induce
în eroare în ceea ce priveşte aspectele semnificative. După verificarea acestui
Memorandum , Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul său şi confirmă
realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în acesta.
Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în
conformitate cu documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de Emitent,
informaţiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea şi nu conţin
omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul Memorandumului. Consultantul
Autorizat nu îsi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanţele viitoare ale
Emitentului. Nimic din conţinutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o
recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situaţiei
Emitentului şi nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.
Fiecare potenţial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare
independentă, care să nu fie bazată doar pe informaţiile cuprinse în acest
Memorandum. Emitentul si Consultantul Autorizat recomandă potenţialilor Investitori
consultarea propriilor consultanţi în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale,
comerciale sau financiare.
Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul
Autorizat să dea alte informaţii sau să facă alte declaraţii sau aprecieri, cu excepţia
celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informaţii, declaraţii sau
aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind
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făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu îşi asumă
nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că
situaţia Emitentului, precum şi datele şi informaţiile incluse aici, pot suferi modificări
după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a acestui Memorand.
1.

PERSOANE RESPONSABILE
Acest Document de Prezentare a societăţii comerciale Argus S.A. Constanţa, în

vederea listării pe ATS in Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria
Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către S.S.I.F. BT
SECURITIES S.A., în calitate de Consultant Autorizat. S-au folosit informaţiile puse la
dispoziţia sa de către Emitent – SOCIETATEA COMERCIALĂ ARGUS S.A. CONSTANŢA
şi/sau a unor informaţii provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.
Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Oferta sunt aşadar
Emitentul şi Consultatul Autorizat. Emitentul este societatea comercială Argus S.A.
Constanţa (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/550/1991, cod unic de înregistrare
1872644, cu sediul social în localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, str. Industrială,
nr.1, reprezentată prin Dl. ing. Robu Sabin-Marcu, în calitate de Director General.
Consultantul Autorizat este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare
“Consultant Autorizat”), societate de servicii de investiţii financiare, cu sediul în
Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare
RO 6838953 reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Roşca, în calitate de Presedinte
Consiliu de Administratie.
Atât Emitentul cât şi Consultatul Autorizat declară că informaţiile incluse în
prezentul document de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu
realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul
acestuia.
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Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare
sunt rezultatul unei analize atente şi diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi
prezumţii de bună credinţă şi rezonabile.
În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de
prezentare conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile
acestuia şi la acţiunile emise şi că toate aceste sunt reale şi corecte. De asemenea,
Emitentul confirmă că informaţiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi
că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Document
de prezentare sunt exprimate cu bună credinţă.
2.

Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ ARGUS S.A. CONSTANŢA
Domeniul de activitate : "Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor"
Cod CAEN : 1041
Codul fiscal: 1872644
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J13/550/07.02.1991
Adresa: Str. Industrială, nr.1 , Constanţa
Date contact: telefon: 0241.676.840, 0241.676.848; fax: 0241.634.367
Adresa de e-mail: secretariat@argus-oil.ro, actionari@argus-oil.ro
Pagina de internet: www.argus-oil.ro
Numele persoanei de contact: Popa Aurelia Steliana
Simbol de tranzactionare: UARG
Codul ISIN: ROUARGACNOR7
2.1. Scurt istoric al societatii
Fabrica de ulei "Argus" a fost infiinţată în anul 1943 sub denumirea S.A.R. Argus
având capital privat român şi a avut sediul în Constanţa, în fosta zonă "Obor", pe
strada Ardealului, nr.8. În anul 1948 are loc naţionalizarea şi schimbarea denumirii în
Intreprindere Industrială de Stat Argus, ulterior denumită "Intreprindere de Ulei
Constanţa". În anul 1968 s-a demarat o nouă investiţie pentru construirea unei fabrici
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moderne cu capacitate mai mare. Cele două unităţi au funcţionat împreună până în
anul 1980 când vechea unitate a fost dezafectată.
Argus S.A. Constanţa, s-a constituit ca societate comercilă în anul 1991,
devenind societate cu capital integral privat la finele anului 1996, reprezentând un
succes al metodei de privatizare MEBO.
Procesul de modernizare, de creştere a calităţii produselor face parte din
misiunea societăţii. Acest proces are ca scop satisfacerea cerinţelor actuale şi de
viitor a clienţilor.
Organizarea întregii activităţi a societăţii către satisfacerea cerinţelor clienţilor
şi introducerea unui sistem de management al calităţii datorită în principal
condiţiilor din mediul extern, este o abordare dominantă în întreaga organizaţie.
Activînd pe o piaţă caracterizată printr-o dezvoltare ajunsă la maturitate şi
concurenţa suficient de agresivă, organizaţia şi-a orientat strategiile de dezvoltare
către obţinerea unei valori suplimentare pentru consumatorii finali.
Dotarea tehnică de înalt nivel, tehnologiile diversificate, urmărite şi conduse pe
calculator, exigenţa controlului de calitate, asigură produse pentru gustul tuturor
consumatorilor.
Gama sortimentală a producătorilor Argus S.A. se compune în prezent din
următoarele mărci de ulei, produse exclusiv din seminţe de floarea-soarelui:
Uleiul Argus este un brand de tradiţie în portofoliu de produse,
relansat ca produs premium în anul 2013, adresat categoriei de
consumatori cu venituri mari şi medii, îmbuteliat în sticle pet 1/1 L
şi în bidoane de 5 L;
Uleiul Tomis a fost lansat pe piaţă în anul 2003 ca un brand adresat
categoriei de consumatori cu venituri medii. Acest produs există
îmbuteliat atât în sticle pet de 1/1 L cât şi în bidoane de 10L adresat
în special clienţilor de tip Horeca
În anul 2005, s-a lansat pe piaţă bidonul Tomis de 2L, beneficiind de
un ambalaj modern şi de un design atrăgător ;
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Uleiul Sora Soarelui şi Sorica a fost lansat pe piaţă în anul 2000
actualmente fiind considerat produsul mediu-low adresat categoriei de
consumatori cu venituri scăzute, având un raport preţ – calitate foarte
bun.
Argus S.A. datorită investiţilor de capital a realizat o structură de tip grup,
deţinând participaţii la societăţi cum ar fi :
Comcereal S.A. Tulcea, Aliment – Murfatlar S.R.L. Constanţa, Rex Agra
S.R.L şi Argus Trans S.R.L.
Argus S.A. Constanţa, cu o tradiţie de peste 72 de ani, reprezintă o garanţie a
eficienţei investiţilor de capital, un lider în calitate şi performanţa financiară
beneficiind de tehnologie de utimă oră şi management performant.
La 22.03.2015 societatea avea angajate – Credite pe termen scurt de la Banca
Transilvania în sold cu suma de 29.000.000 lei.
Situaţia litigiilor existente pe rolul Instanţelor Judecătoreşti în care
societatea comercială Argus S.A. Constanţa are calitate de parte este redată mai jos:
Nr.
Crt.
1.

Debitor
Argus S.A. - creditoare

Precizări debit/obiect dosar

Măsuri de recuperare

Dosar nr. 5260/121/2013 al
Tribunalului Galaţi

Prin sentinţa nr. 1462/02.12.2012, sa dispus deschiderea procedurii
insolvenţei, societatea fiind în
prezent în faliment. Societatea
deţine bunuri în valoare de 4.356.796
lei, Argus S.A. fiind principalul
creditor.
Termen: 07.04.2015

Obiect: procedură insolvenţei
Galfinband
Automatizări
S.A.- debitoare

2.

Argus S.A. – creditoare

Dosar nr. 2996/99/2012 al
Tribanului Iaşi

În prezent,
faliment.

societatea

Obiect: procedura insolveţei

Termen fond: 31.03.2015

este

în

Vinia S.A. – debitoare

3.

Argus S.A. – reclamantă
Unisales Distribution S.R.L.
–debitoare

Debit admis: 3.812,05 lei
Cererea de admitere de
creanţe a fost admisă numai
în parte, pentru suma de
3.182,05 Ron
Debit:
156622,11marfă
livrată şi neachitată
287286,69-penalităţi
de
întârziere

Dosar de executare nr. 20/2014 al
B.E.J. Teodora Serban .
Debit în curs de executare silită.

7

Document de Prezentare a S.C. Argus S.A. Constanţa
4.

Argus S.A. – creditoare
Unisales Distribution S.R.L.
– debitoare

5.

Altur S.A. – terţ poprit
Argus S.A.-creditoare
Unisales Distribution S.R.L.
– debitoare

6.

Lidas Prod S.R.L.- terţ
poprit
Argus S.A.- creditoare
Unisales
Distribution
S.R.L.-debitoare

7.

Aurora S.A. – terţ poprit
Argus S.A.-creditoare
Unisales
Distribution
S.R.L.-debitoare

8.

Lacta S.A.-terţ poprit
Argus S.A. – creditoare
Unisales
Distribution
S.R.L.-debitoare

9.

Rostramo S.A.-terţ poprit
Argus S.A.- creditoare
Unisales
Distribution
S.R.L.-debitoare

10.

Galfinband S.A. - terţ
poprit
Argus S.A.-creditoare
Unisales
Distribution
S.R.L.-debitoare

11.

Mecanica Rotes S.A. –terţ
poprire
Argus S.A. -creditoare
Unisales
Distribution
S.R.L.- debitoare
Optimus
poprit

Trade

S.A.-terţ

Dosar nr. 11537/233/2014
Judecătoria Galaţi

Judecata cauzei a fost suspendata a
data de 23.01.2015, conform art. 242
C.proc.civ.

Validare proprire
Dosar nr. 11535/233/2014
Judecatăria Galaţi

Dosar în curs de soluţionare, Termen
: 13.03.2015

Validare poprire

Dosar nr.11538/233/2014
Judecătoria Galaţi
Validare poprire
Dosar nr.11529/233/2014
Judecătoria Galaţi
Validare poprire
Dosar nr.11540/233/2014
Judecătoria Galaţi

Hotarare
nr.12137/24.112014respinge
acţiunea,
desfiinteaza
masura de infiintare a popririi.
Hotararea a fost atacată cu apel. Nu
a fost încă fixat un prim termen de
judecata în apel.
Hotarare
nr.12138/24.11.2014respinge
acţiunea,
desfiinteaza
masura de inffintare a popririi.
Hotărârea a fost atacată cu apel.
Nu a fost încă fixat un prim termen
de judecatî în apel.
Dosar în curs de soluţionare
Termen: 11.03.2015

Validare poprire
Dosar nr.11541/233/2014
Judecătoria Galaţi

Dosar în curs de soluţionare
Termen :11.03.2015

Validare poprire

Dosar nr.11542/233/2014
Judecătoria Galaţi

Dosar în curs de soluţionare
Termen: 06.03.2015

Validare poprire

Dosar nr.11542/233/2014
Judecătoria Galaţi
Validare poprire

Hotărâre nr, 12139/24.11.2014
-respinge
acţiunea, desfiinteaza
masura de infiintare a popririi
Hotărârea a fost atacată cu apel.
Nu a fost încă fixat un prim termen
de judecata în apel.
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12.

Argus S.A.-creditoare

Dosar nr.7049/90/2012
Tribunalul Vâlcea

Mihpop S.R.L. – debitoare

13.

Argus. S.A. – creditoare

Obiect: procedura insolvenţei
Debit: 476.532 lei
-între S.C. Argus S.A. şi S.C.
Mihpop S.R.L. s-a încheiat
contractul
de
vânzarecumpărare nr. 34/23.01.2012,
prin care Argus a livrat marfa
constând în ulei rafinat
îmbuteliat
"Sorica"
către
societatea debitoare.
Dosar nr.7049/91/2012 al
Curţii de Apel Piteşti

Mihpop S.R.L. – debitoare
AJFP Vâlcea-recurenta
14.

Argus S.A. – creditoare
City Oil S.R.L.- debitoare

15.

Argus S.A. – creditoare

Obiect: Recurs contestaţie la
tabelul definitiv al creanţelor
debitoarei Mihpop S.R.L.
Dosar nr.8913/121/2012
Tribunalul Galaţi
Obiect: procedura insolventei
Debit:
143.662,40
lei,
reprezentând marfa livrată şi
neachitată
Dosarul nr. 5872/121/2012 al
tribunalului Galaţi

Comat S.A. – debitoare
Obiect: procedura insolvenţei
Debit : 750.000 lei
16.

Argus S.A. – creditoare
Auto Transpeed Line AG
S.R.L. – debitoare

Debit: 1.187.549,4 Lei, al
Tribunalului Comercial Argeş
Creanţe: 1.326.200,49 lei, din
care: - 1.191.305,40 lei –
debit principal
- 134.895,09 lei
dobânda legală, calculată de
la 30.10.2013 la 23.10.2014

s-a dispus deschiderea procedurii
insolvenţei. Administratorul judiciar
a propus intrarea în faliment.
Instanţa a dispus trecerea la
procedura falimentului
Termen: 25.03.2015

Hotărâre
nr.5073/16.12.2014Recursul declarat de AJFP Vâlcea a
fost respins ca nefondat, hotărâre
irevocabilă.
Hotărîrea
nr.1282/03.11.2014-în
baza art. 131 din Legea nr. 85/2006dispune
închiderea
peocedurii
falimentului.

Dosarul
nr.
5872/121/2012
al
Tribunalului Galaţi –având ca obiect
cerere de deschidere a procedurii
insolvenţei, formulată de debitoare.
Debit recuperat integral în cursul
peocedurii de insolvenţă
Termen fond: 10.03.2015
Cerere de deschidere a procedurii
insolvenţei formulata de Argus.
La data de 23.10.2014 a fost deschisă
procedura insolventei si numit
administrator judiciar Micu Dumitru.
A fost publicat tabelul preliminar de
creanţe, creanţa Argus S.A. fiind
înscrisă în întregime. La solicitarea
Argus
S.A.,
a
fost
înlocuit
administratorul
juridiciar,
fiind
numit CC Insol SPRL.
Argus S.A. a formulat constestaţie la
tabelul preliminar, pentru înscrierea
creanţei
sale
drept
creanţă
garantată.
Termen
pentru
soluţionarea
contestaţiei:
16.04.2015.
Termen fond: 28.05.2015
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17.

Argus S.A. – creditoare
Auto
Transpeed
debitoare

18.

Dosar nr.433/1259/2014 al
Tribunalului Comercial Argeş

S.A.-

Argus S.A. - reclamantă

Creanţa: 1.326.200,49 lei ,
din care:
- 1.191.305,40 lei
debit principal
- 134895.09 lei
dobânda legala, calculată de
la 30.10.2013 la 23.10.2014

Dosar nr. 16491/212/2013 al
Judecătoriei Constanţa.

Cerere de deschidere a procedurii
insolventei formulata de Argus.
La data de 23.10.2014 a fost deschisa
procedura insolvenţei şi numit
administrator
juridiciar
Micu
Dumitru. A fost publicat tabelul
preliminar de creanţe, creanţa Argus
S.A. fiind înscrisă în întregime. La
solicitarea Argus S.A., a fost înlocuit
administratorul
juridiciar,
fiind
numit CC Insol SPRL.
Argus S.A. a formulat contestaţie la
tabelul preliminar, pentru înscrierea
creanţei
sale
drept
creanţă
garantată.
Termen
pentru
soluţionarea
contestaţiei:
16.04.2015.
Termen fond: 28.05.2015
Debit achitat integral pe parcursul
soluţionării cauzei.

Panaite Sorin - pârât
Acţiune
în
răspundere
contractuală pretenţii
Debit :60.746,63 lei- suma
ridicată de pârât cu titlu de
avans salariu
Dosar nr.16491/212/2013 al
Tribunalului Constanta
19.

Argus S.A. – reclamantă
Asirom S.A.- pârât

20.

Expur S.A.- reclamantă
Argus S.A. – pârâtă

Dosar nr. 5763/212/2014
Judecătoria Constanţa
Acţiune pretenţii
Debit: 12.271,74 lei

Dosar
nr.
3368/118/2014
Tribunalul Constanţa
Acţiune pretenţii comerciale
Debit pretins: 951.489,63 lei

Prin Hotărârea nr. 11165/28.10.2014,
pârâtul a fost obligat să plătească
reclamantei Argus S.A. suma de 7832
lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Pârâtul a formulat apel. Primul
termen de judecată în apel a fost
fixat pentru data de 20.04.2015.
Hotărâre
nr.12337/18.11.2014admite acţiunea formulată de
reclamantă S.C. Argus S.A. în
contracdictoriu cu Pârâta Asigurarea
Românească Asirom Vienna Insurance
Group S.A. obligă pârâta la plata
către reclamantă a sumei de
12.271,74 lei cu titlu de despăgubiri.
Obligă pârârta la plata către
reclamantă a sumei de 1.718,58 lei
cu titlu de cheltuieli de judecată
reprezentând taxa juridiciară de
timbru şi onorariul expertului.
Hotărârea este neredactată.
Dosar în curs de soluţionare.
Urmează să fie efectuată expertiza,
doar cu obiectivele propuse de Argus
S.A.
Termen : 10.03.2015
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21.

Argus S.A. – creditoare

Dosar
nr.
2142/90/2014tribunalul Vâlcea .

Vilcart S.A. – debitoare
Obiect: procedura insolvenţei

22.

Amirastar Trading S.A. –
reclamantă

23.

Argus S.A.
Pauna Ioan
Anina Radu
Dan Voiculescu
Ana Barbara Bobirca
Radu Constantin
A.S.F.
Bursa de Valori
Galgros S.A. – reclamantă

24.

Argus S.A.
Pauna Ioan
Anina Radu
Dan Voiculescu
Ana Barbara Borbica
Radu Constantin
A.S.F.
Bursa de Valori
Argus S.A. – creditoare
AG Standard Plast S.R.L. –
debitoare

25.

Argus S.A. – creditoare

Dosar nr. 23453/3/2014
Tribunalul Bucureşti
Judecătoria Sect. 5 Bucureşti

Am formulat cerere de admitere de
creanţa care a fost admisă pentru
debitul de 70.387,68 lei, constând în
: 67.541,57 lei- debit principal şi
2.846,11 lei- penalităţi.
Termen : 06.05.2015
Dosar
declinat
de
Tribunalul
Bucureşti
către
Judecătoria
Sectorului 5 în vederea competenţei
soluţionări.

Acţiune pretenţii
Debit invocat :
-16.100 lei- prejudiciu
-4.412,5lei –dobânda legală
Dosar nr. 23263/3/2014
Tribunalul Bucureşti
Judecătoria Constanţa

Primul termen de judecată la
Judecătoria Sectorului 5 a fost fixat
în data de 04.03.2015.

Dosar declinat de către Tribunalul
Bucureşti
către
Judecătoria
Sectorului 5, în vederea competenţei
soluţionări.

Acţiune pretenţii
Nu a fost încă fixat primul termen de
judecată la Judecătora Constanţa

Debit invocat:
-16.100 lei- prejudiciu
-4.412,5lei –dobânda legală
Dosar nr. 1307/1259/2009 al
Tribunalului Comercial Argeş
Obiect: procedura insolvenţei
Debit: 115.653,15 lei
Dosar nr. 6/103/2010
Tribunalului Neamţ

al

Cojocariu SNC – debitoare

Prin sentinţa nr.111/03.02.2014, s-a
dispus
închiderea
procedurii
falimentului debitoarei, sentinţa
care a devenit irevocabilă, prin
respingerea recursului împotriva
acesteia, la data de 26.11.2014.
Dosar în curs de soluţionare .
Termen : 18.03.2015

Obiect : procedura insolvenţei

26.

Argus S.A. – creditoare

Debit: 159.173,72 lei
Dosar nr. 1306/1371/2009 al
Tribunalului Comercial Mureş

Dosar în curs de soluţionare.
Termen : 22.04.2015

Daniflor S.R.L.- debitoare
Obiect: procedura insolvenţei
Debit: 33.115,32 lei
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27.

Argus S.A. – creditoare
Imperial CO LTD. S.R.L. –
debitoare

28.

Argus S.A. – creditoare
Spar S.R.L. – debitoare

29.

Argus S.A.- creditoare
Trident Trans Tex S.R.L. –
debitoare

30.

Argus S.A. – creditoare
Retail
Food
Services
S.R.L.- debitoare

Dosar nr. 6386/108/2009 al
Tribunalului Arad

Dosar în curs de soluţionare.
Termen : 26.02.2015

Obiectul:
procedura
insolvenţei
Debit: 21.331,58 lei
Dosar nr.3222/108/2009 al
Tribunalului Constanţa
Obiect : procedura insolvenţei
Debit: 10.447,95 lei

Dosar nr. 2909/85/2009 al
Tribunalului Sibiu

Dosar în curs de soluţionare.
Termen : 24.03.2015

Dosar în curs de soluţionare.
Termen : 02.04.2015

Obiect: procedura insolvenţei
Debit: 13.188,73 lei
Dosar nr. 39895/3/2009 al
Tribunalului Bucureşti
Obiect: procedura insolvenţei
Debit: 8.699,10 lei

Dosar în curs de soluţionare.
Termen : 10.04.2015

2.2. Descrierea activităţii
În conformitate cu obiectul de activitate al societăţii, Argus S.A. produce şi
comercializarea : ulei brut de floarea soarelui, rapiţă şi soia, ulei rafinat vrac, ulei
rafinat îmbuteliat în butelii Pet de 1, 2, 5 şi 10 L, srot furajer, acizi graşi.
Tradiţia în producerea uleiului Argus, calitatea resurselor şi performanţelor
tehnologiei, alături de profesionalism şi dedicarea personalului, este secretul
succesului Argus. Flexibilitatea faţă de parteneri, permanenţa inovaţiei a produselor
şi satisfacerea cerinţelor clienţilor reprezintă priorităţile şi ţelul companiei Argus.
Organizarea întregii activităţi a societăţii către satisfacerea cerinţelor clienţilor
şi introducerea unui sistem de management al calităţii, datorită în principal
condiţiilor din mediul extern, este o abordare dominantă în intreaga organizaţie.
Societatea comercială Argus S.A. produce atât produse din portofoliul său cât şi
mărci private ale clienţilor.
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Prezentarea capacităţilor de producţie şi de depozitare
Sediul din Constanţa, strada Industrială nr.1 :
 Capacitatea depozitare seminţe floarea soarelui, în cele 14 celule ale silozului
casă maşini
 Floarea soarelui 6.500 To
 Rapiţă 8.000 To
 Capacitate depozitare srot în cele 6 celule 2.500 To
 Capacitate depozitare uleiuri brute 10.000 To
 Capacitate depozitare uleiuri rafinate 10.000 To
 Capacitate depozitare coji floarea sorelui , depozit Argus 500 To
Punct de lucru com. Lumina, jud. Constanţa
 Capacitate depozitare seminţe floarea soarelui la siloz Lumina 10.000 To
 Capacitate depozitare coji floarea soarelui depozit lumina 2.000 To
 Capacitate producere peleti floarea soarelui la Lumina 2,5 To, peleti de 6 mm,
3 t/h, peleti de 8 mm. Capacitatea de insacuire este de 150-180 saci de 15
kg/h (2,25-2,7 t/h)
Punct de lucru Mangalia, jud. Constanţa
 Capacitatea instalată de prelucrare seminţe floarea soarelui 500 To/zi. Poate
funcţiona 30 zile/lună, 24 ore/zi, putând prelucra 15.000 tone seminţe/lună.
 Capacitate rafinare proiectare 250 To/zi. Poate funcţiona 30 zile/lună, 24
ore/zi, putând rafina 7.500 To ulei/lună
Îmbutelierea uleiului rafinat este realizata la sediu în strada Industrială nr.1 ,
constanţa în următoarele instalaţii:
 1L capacitate 9.000 pet-uri/oră, secţia poate funcţiona în 3 ture, câte 8
ore/tură, 24 ore/zi, timp de 7 zile/săptână
 Linie de îmbuteliere pet 2 L, 2.000 butelii Pet/oră. Această linie poate
funcţiona în 3 schimburi de 8 ore/zi, timp de 7 zile pe săptămână
 Linie îmbuteliere Pet 5 Litri, capacitate 320 butelii/ora,semiautomată
 Linie îmbuteliere Pet 10 Litri, capacitate 50 butelii/oră,manual.
13
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2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului
Capitalul social actual al societăţii comerciale Argus S.A. Constanţa este de
53.670.699 Ron, fiind format din 35.780.466 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune
de 1,5 Ron.
În anul 2002, datorită performanţelor financiare, societatea este listată pe
piaţa de capital Rasdaq, categoria III-R, simbolul UARG devenind atractiv pentru
investitori şi pentru societăţile de investiţii financiare. Ultima tranzacţionare s-a
înregistrat în data de 23.03.2015 la preţul de 2,7310 lei, cu o capitalizare anticipată
de 97.716.452,65 lei.
Structura acţionariatului la data de 30 Ianuarie 2015 se prezintă conform
tabelului urmãtor:
Nume

Număr acţiuni

Procent (%)

S.I.F. Oltenia loc. Craiova jud. Dolj
30.764.811
85,9821
Pers. Fizice
3.178.650
8,8838
Pers. Juridice
1.837.005
5,1341
Total
35.780.466
100
Sursa: Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare
2.4. Conducerea societăţii
Societatea este administrată în sistem unitar, este administrată de un Consiliu de
Administraţie format din 3 administratori.
a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii:
Radu Anina

Preşedinte Consiliul de Administraţie

Cristian Busu

Membru

Pauna Ioan

Membru

1. RADU ANINA
Indeplineşte funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie. S-a născut la
data de 16 aprilie 1972. A absolvit cu examen de licenţa în cadrul Universităţii
Bucureşti "Facultatea de Drept" , în anul 1996, specializarea Stiinţe juridice. Este de
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profesie avocat definitiv în cadrul Baroului Dolj, dreptul de exercitare a profesiei fiind
suspendat la cerere.
În anul 2005 a urmat cursurile Centrului de Pregătire Financiară "Millenium"
programul "Managementului riscului prin instrumente financiare derivate", tot în
decurscul anului respectiv –Expert Audit Grup, programul "Apecte specifice şi moderne
privind soluţionarea litigiilor comerciale în spiritul principiilor Curţii Europene a
Drepturilor Omului şi a aderării României la Uniunea Europeană". În anul 2007 Expert
Audit Grup, programul de specializare "Expert în armonizare legislativă". În anul 2009
Fundaţia "Institutul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti""Implementarea codului de guvernanţă corporativă".

În 2010, Expert Audit Grup –

programul "Schimbarea subsistemului dreptului privat ", codul civil. Tot în anul 2010 ,
Centrul de Pregătire Financiară " Millenium" programul " Diminuarea riscurilor
investitorilor şi operatorilor de piaţă".
În perioada 01.03.1997 – 01.02.2005 a avut funcţia de consilier juridic al
Societăţii Comerciale Automobile Craiova S.A. La data de 01.02.2005 îndeplineşte
funcţia de consilier juridic la Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. În
perioada 01.06.l2009-13.10.2011 a ocupat poziţia de Şef Birou Litigii în cadrul
Direcţiei Juridice a Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia S.A.
În prezent exercită funcţia de Vicepreşedinte SIF Oltenia S.A.
Membru în Consiliul de Administraţie al mai multor societăţii comerciale:
S.C. Islaz S.A. Alexandria în perioada 06.10.2005
S.C. Provitas S.A în perioada 06.05.2011 – prezent
S.C. Romvag S.A. în perioada 26.05.2006 până la data de 22.12.2010
S.C. Argus S.A. în perioada 10.11.2011 până în prezent.
2. PAUNA IOAN
Este membru în Consiliul de Administraţie. S-a născut la data de 11.11.1956. În
perioada 1976 – 1981 a urmat cursurile la Facultatea de Electrotehnică- Universitatea
din Craiova, specializarea Inginer. În perioada septembrie 1993 a urmat Cursul de
Pregătire în domeniile organizate şi management financiar, evaluarea societăţilor
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comerciale şi privatizare, în cadrul C&L Industrei-Beratung Europa 1992 GMBH. Din
septembrie 1994 şi până în octombrie 1994 a urmat Curs de pregătire în domeniul
valorilor mobiliare, privatizare şi organisme de plasament colectiv în valorile
imobiliare la Centre de Formation de la Profesion bancaire, Paris (Franţa).
În mai 1995 a urmat Curs de pregătire cu tema " Bursa de Valori", Camera de
comert şi industrie a României. În perioada septembrie 1995 a particpat la Curs de
pregătire în domeniul societăţilor de bursă, Guerard Viala,Franţa. A primit diplomă de
agent de valori mobiliare autorizat definitiv, în cadrul CNVM,Craiova, Curs cu
promovarea testării de agent de valori mobiliare autorizat definitiv în perioada
ianuarie 1997. Iar din septembrie 1997 a particpat la Seminar privind pieţele de valori
mobiliare, surse de finanţare pentru societăţile comerciale , Kavala, Grecia.
În perioada 1984 – 1993 ocupă funcţia de Şef Coelctiv Proiectare , ICMET
Electroputere, Craiova.

Este Consilier Brokerage în perioada 1993-1995 la FPP V

Oltenia, Craiova. În perioada 1995-1999 este Preşedinte şi Director Generalla SSIF
Voltinvest S.A. Craiova. Din anul 1999 – 2003 este Consilier portfoliu la SIF Oltenia
S.A., Craiova.
Din anul 2003 până în 2004 a fost preşedinte şi Direcor General în cadrul
Societăţii Comerciale Aparataj Electric S.A., Titu ( România). Ocupă funcţia de
Preşedinte şi Director general în cadrul S.C. Caromet S.A., Caransebes în perioada
2004 – 2006. A fost Consilier/Şef serviciu gestiune portofoliu la SIF Oltenia S.A.
Cariova în anul 2006 – iulie 2012. Din iulie 2012 – prezent administrator la S.C. Argus
S.A.
Din Iulie 2012 -

iunie 2014 a fost Director General la S.C. Argus S.A. Ocupă

funcţia de administratoe în cadrul societăţii Comcereal S.A. Tulcea din aprilie 2013 –
prezent. Este Şef serviciu gestiune portofoliu la SIF Oltenia S.A., Craiova din iunie
2014 –prezent.
3.CRISTIAN BUSU
Este membru în Consiliu de Administraţie. Are vârsta de 36 ani, este de
profesie doctor în economie. A urmat cursurile la State University, New York în
perioada septembrie 1998- iulie 2002, a urmat masterul la Hofstra University, New
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Document de Prezentare a S.C. Argus S.A. Constanţa
York în perioada septembrie 2003- iulie 2005. A obţinut diploma Doctor în economie "
Teza de doctorat optimizarea sitemului de finanţare a serviciilor de sănătate pentru
cetăţenii Europeni" în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în perioada
octombrie 2006-octombrie 2009.
A ocupat postul de Planificator financiar/ Broker la Prudenţial Financial –
New York, în perioada ianuarie 2000-august 2005. Din august 2005- decembrie 2009 a
avut funcţia de Consilier economic la Departamentul economic – Guvernul României,
Bucureşti. Este Director sucursală centrală la Marfin Bank , Bucureşti din octombrie –
prezent.
Ocupă funcţia de Director economic/Membru în Comitetul Reprezentaţilor la
Fondul Proprietate din decembrie 2009 – prezent. Din 2011 şi până în prezent este
Lector universitar în cadrul Academiei de Studii Economice, Bucureşti.
b) Conducerea executiva este asigurata de :
Robu Sabin Marcu

Director General

Trandafir Valentina

Contabil Şef

Nicusor Maricel Haret

Director Comercial

1. ROBU SABIN MARCU
Ocupă funcţia de Director General în cadrul societăţii. S-a născut la data de 14
octombrie 1962 în localitatea Constanţa, judeţul Constanţa. A urmat cursurile
Institutului de subingineri Constanţa, specializare tehnologică sudării în perioada 1984
– 1988. Din anul 1990 – 1995 a urmat Universitatea Ovidius, curs zi, Inginer- Utilajul şi
Tehnologia sudării.
A mai urmat cursuri de instruire şi specializare în perioada 1986 – Control
nedistructiv, Ultrasunete şi Lichide penetrante. În anul 1990 – Metrolog Coordonator ,
în 1992 – Metrolog verificator presiune. În perioada 1990, 2006, 2010, 2014 – R.S.V.T.I
( Responsabil I.S.C.I.R), Modulele A,B.
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În perioada 1998 a urmat cursul de iniţiere instalaţii pneumatice – Festo
pneumatic. A urmat cursul de inţiere automate programabile Siemens STEP 7 în anul
1999. În anul 2000 a participat la cursul de utilizare a echipamentelor Radar SAAB.
În perioada 1981 – 1990 ocupă funcţia de Operator turbine abur ,dsl 50MW la
Electrocentrale Constanţa. Din anul 1990 şi până în prezent în cadrul Societăţii
comerciale Argus S.A. a îndeplinit următoarele funcţii : Şef secţie centrală tehnică,
din februarie 1990 – august 1990, Inginer serviciul mecanic şef, Metrolog coordonator
şi responsabil I.S.C.I.R. , din august 1990 şi până în prezent, ocupă funcţia de Director
tehnic , din iulie 2012 – prezent. Din iunie 2014 – prezent este Director General în
cadrul societăţii. Ocupă funcţia de administrator din iunie 2014 – prezent, în cadrul
societăţii comerciale Argus Trans S.R.L. Constanţa. Iar din iunie 2014 – prezent este
administrator la Societatea Comercială Rex Agra S.R.L. Constanţa.
2. TRANDAFIR VALENTINA
Ocupă funcţia de Contabil şef în cadrul Societăţii Comerciale Argus S.A.
Constanţa. S-a născut în data de 11 noiembrie 1969. În perioada 2002 – 2007 a urmat
cursurile Universităţii Ovidius din Constanţa "Facultatea de Stiinţe Economice",
specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune. În iulie 2010 a urmat Cursul
formator în cadrul Universităţii Ovidius Constanţa, în perioada iulie 2013 a urmat
Cursul autorizat ANC Contabilitate şi analiza bilanţului, controllingul şi managementul
costurilor.
A ocupat funcţia de Lucrător comercial – Birou contabilitate la S.C. Argus S.A.
în perioada 08.02.1989 – 01.09.1990. Din data de 01.09.1990 şi până în 28.02.1996
ocupă funcţia de Contabil- Birou financiar preţuri analize. În perioada 01.03.1996 –
30.06.1996 ocupă poziţia de Şef compartiment preţ de cost, din 01.07.1996 –
01.10.1996 ocupă funcţia de Şef compartiment reţea calculatoare, iar din data de
01.03.2011 – prezent ocupă poziţia de Contabil Şef în cadrul S.C. Argus S.A.
3. NICUSOR MARICEL HARET
Ocupă funcţia de Director Comercial în cadrul societăţii, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 01.06.2014.
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În conformitate cu ultimul registru al acţionarilor primit de la Depozitarul
Central S.A. la data de 30.01.2015, situaţia acţiunilor deţinute de membrii Consiliului
de Administraţie în societate este următoarea :
Singurul membru al Consiliului de Adminstraţie care deţine acţiuni în societate
este domnul Ioan Pauna cu un număr de 970 acţiuni.
Restul membrilor consiliului de administraţie, precum şi Director General şi
Contabilul Şef nu deţin acţiuni în societate.
2.5.

Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a
acestora

Societatea comerciala Argus S.A. Constanţa, are un numar de 239 salariaţi.
Gradul de sindicalizare este de 59,83%.
Gradul de pregătire a salariaţilor :
Categoria de studii

Număr salariaţi

Procent (%)

Şcoala generală

30

12,55

Şcoală profesională

82

34,31

Liceu

86

35,98

8

3,35

33

13,81

239

100,00

Şcoala maiştrii
Studii superioare
Total salariaţi

2.6.

Cota de piaţă / principalii competitori

Societatea comercială Argus S.A. Constanţa este considerată, conform studiilor de
piaţă, al treilea mare producător de ulei, din punct de vedere al capacităţilor de
producţie şi al cotei de piaţă. A înregistrat o evoluţie ascendentă, calitatea
produselor fiind recunoscută şi apreciată la nivel naţional.
Cotele de piaţă conform datelor Nielsen la sfârşitul anului 2014 ai principalilor
producători de ulei din România :
Producători

Expur

Bunge

Argus

Prutul

Pondere %

19,7

19,1

14,2

13,1
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Cota de piaţă a brandurilor deţinute de Argus conform Nielsen :
Branduri

Argus

Tomis

Sorica

Sora Soarelui

Pondere %

2,7

2,2

8,6

0,7

2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de
business
2014
Sortiment

Cantitate

Ulei imbuteliat FLS

Valoare

Preţ

44.171.069

146.304.730

3,31

1.060.562

2.751.136

2,59

88.320

324.500

3,67

196.640

632.098

3,21

31.241.100

24.473.768

0,78

Acizi graşi

650.770

1.114.958

1,71

Zaturi

219.520

200.211

0,91

Ulei brut FLS
Ulei rafinat FLS
Ulei rafinat rapiţă
Srot

Altele

631.543

Total

176.432.944

2.8.

Clienti principali / Contracte semnificative
Societatea Comercială Argus S.A. Constanţa are contracte de comercializare cu

principalele reţele de magazine la nivel naţional, precum şi cu reţelele de
supermarket-uri locale. Ponderea reţelelor de magazine de tip hypermarket şi celor
de tip cash&carry, în totalul vânzărilor pe piaţa din România

de ulei rafinat

îmbuteliat în anul 2014 este de peste 98%. Diferenţa se comercializează prin
intermediul distribuitorilor regionali.
Client
Auchan România S.A.

Contract cadru
Anexa comercială
3842/15.01.2014 3842/15.01.2014

Carrefour România S.A.

24819/08.03.2012 2099/03.04.2014

Tip Contract
Vânzare de ulei
imbuteliat
Vânzare de ulei
imbuteliat
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Carrefour România S.A.

23262/29.02.2012 3234/28.05.2014

Kaufland România S.C.S.

1909/26.03.2014 1909/26.03.2014

Kaufland România S.C.S.

2750/11.06.2013 2750/11.06.2013

Metro Cash&Carry S.R.L.

21959_1_2007_0001 314/15.01.2015

Metro Cash&Carry S.R.L.

426286_1_2007_0001 313/15.01.2015

Profi Rom FOOD S.R.L.

2701/24.07.2012 2467/16.04.2014

Rewe (România ) S.R.L.

412086/01.01.2013 3320/30.05.2014

România
Hypermarche
S.A.
România
Hypermarche
S.A.
România
Hypermarche
S.A.
Selgros Cash &Carry S.R.L.

9090/19.10.2006 1524/11.03.2014

Selgros Cash &Carry S.R.L.

9090/19.10.2006 1522/11.03.2014

Selgros Cash &Carry S.R.L.

9090/19.10.2006 1523/11.03.2014

2.9.

Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat
Vânzare de
imbuteliat

164/01.04.2012 308/15.01.2015
164/01.04.2012 1895/25.03.2014
44/01.04.2012 309/15.01.2015

ulei
ulei
ulei
ulei
ulei
ulei
ulei
ulei
ulei
ulei
ulei
ulei
ulei

Principalii Indicatori tehnico-operationali
Evoluţia vânzărilor pe tipuri de produse
2013

Sortiment
Ulei îmbuteliat fls

Cantitate

01.01-31.03.2014

Valoare

Preţ

Cantitate

Valoare

Preţ

27097112

123018953

4,54

6339747

20918239,66

3,3

870520

3166649

3,64

0

0

0

1808050

8145482

4,51

56580

202082,40

3,57

Ulei rafinat rapiţă

353100

1431391

3,75

0

0

0

Srot

129450

16002010

0,76

7344840

5746372,50

0,78

635470

1,8

143530

267967,60

1,87

Zaturi

65037

0,5

0

0

0

Altele

3701917,04

Ulei brut fls
Ulei rafinat fls

Acizi graşi

109665,40
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Total

156166909,04

27244327,56

Structura cifrei de afaceri
Valoare
Sortiment
Ulei îmbuteliat fls

2012

2013

2014

119.143.136

124.843.798

146.369.657

-

3.694.615

2.751.136

Ulei rafinat fls

1.737.441

8.145.482

324.500

Ulei rafinat rapiţă

4.372.439

1.431.391

632.098

18.586.416

16.002.010

24.473.768

1.461.048

635.470

1.114.958

Zaturi

52.390

65.037

200.211

Peleţi

391.958

7.450

303.387

Deseuri

46.703

39.876

56.858

Chirii

18.249

24.773

24.687

Prestări sevicii

77.197

1.264.683

5.651

625.742

12.324

176.033

146.512.719,27

156.166.909,04

176.432.944

Ulei brut fls

Srot
Acizi graşi

Mărfuri
Total
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3. Informatii financiare
Situaţiile financiare ale S.C. Argus S.A. Constanţa pentru anii încheiaţi la 31
decembrie 2011, 2012 si 2013 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii
nr. 82/1991 republicată în iunie 2008 (Legea 82), cu prevederile cuprinse în OMFP nr.
3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, cu utimele modificări. Situaţiile financiare anuale ale aniilor 2011 şi 2012
au fost auditate de către PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., înregistrată la Camera
Auditorilor Financiari din România cu nr. 6/25 iunie 2001, reprezentată prin Mihai
Aniţa auditor statutar înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr.
489/20 februarie 2001.
Situaţiile financiare anuale ale anului 2013 au fost auditate de către JPA Audit
&Consultanţă S.R.L., auditor înregistrat la C.A.F.R. cu nr. 319, reprezentată prin
Florin Toma, auditor înregistrat la C.A.F.R. cu nr. 1747.
Elemente de bilanţ
Exerciţiul financiar (lei)
Criterii

2011

2012

2013

Rezultate
preliminare 2014

A.Active imobilizate
Imobilizări necorporale

3.080

1.568

356

663

Imobilizări corporale

45.868.419

43.904.272

40.332.419

38.448.784

Imobilizări financiare

9.308.655

9.013.318

17.296.208

18.569.584

Stocuri

38.574.981

45.147.065

46.770.898

62.840.701

Creanţe

18.626.311

5.270.112

19.195.658

27.956.685

5.966.120

1.374.918

19.829.355

16.932.576

50.498

57.417

56.187

114.245

20.549.567

28.468.069

63.846.241

80.459.177

239.225

25.151

0

0

505.875

446.058

771.793

1.039.330

B.Active circulante

Casa şi costuri la bănci
C.Cheltuieli în avans
D.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă
de până la un an
E.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă
mai mare de un an
F.Provizioane
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G. Venituri în avans

4.683

4.515

4.347

4.179

H.Capitaluri proprii

97.098.714

75.824.877

78.858.700

82.360.552

Sursă:Raport anual 2011,2012,2013 şi situaţii financiare preliminare aferente
exerciţiului financiar 2014.
Urmare a analizei situaţiei economico- financiare a societăţii se pot formula
următoarele observaţii:
Imobilizările corporale nete s-au diminuat în anul 2012 cu suma de 1.964.147 lei
faţă de 2011 pe seama, diminuării în sumă netă cu 347.388 lei în urmă reevaluării la
31.12.2012 a terenurilor şi a construcţiilor. Diminuarea cu amortizarea anuală în sumă
de 4.340.958 lei. Şi a creşterii,ca urmare a investiţiilor realizate conform programului
de investiţii aprobat de către acţionari în A.G.O.A. din aprilie 2011.
Dacă ne raportăm la 31.12.2013, acestea au scăzut cu suma de 3.571.853 lei faţă
de 31.12.2012 pe seama diminuării cu amortizarea anuală în sumă de 3.856.827 lei şi
a creşterii, urmare a investiţiilor realizate conform programului de investiţii aprobat
de către acţionari în A.G.O.A. din aprilie 2012.
Imobilizările corporale nete s-au diminuat la 31.12.2014 cu suma de 1.883.635 lei
faţă de 31.12.2013 .
Imobilizări financiare au înregistrat o scădere în anul 2012 faţă de începutul
anului de 295.337 lei , la data de 2013 au înregistrat o creştere faţă de începutul
anului de 8.282.890 lei, în principal ca urmare a achiziţionarii unui număr de
1.191.973 acţiuni ale S.C. Comcereal S.A. Tulcea şi reluării unei părţi a provizionului
înregistrat în anii precedenţi pentru deprecierea investiţiei în S.C. Argus Trans S.R.L.,
la nivelul profitului înregistrat de această societate în anul 2013.
31.12.2014 au înregistrat o creştere faţă de începutul

La perioada

anului de 273.376 lei, în

principal ca urmare a achiziţionării unui număr de 7.197 acţiuni ale S.C. Comcereal
S.A. Tulcea. Reluării unei părţi a provizionului înregistrat în anii precedenţi pentru
deprecierea investiţiei

în S.C. Argus Trans S.R.L., la nivelul profitului de această

societate în anul 2014.
Stocurile au crescut din punct de vedere contabil cu 6.572.084 lei în anul 2012
faţă de 2011, iar la data de 31.12.2013 de 3,59 % faţă de anul 2012. La perioada
31.12.2014 stocurile au crescut cu 16.069.803 lei faţă de anul precedent.
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Creanţele nete înregistrează în anul 2012 o scădere semnificativă cu 13.356.199
lei faţă de 2011, urmând ca după aceasta să crească de 264,23 % la 31.12.2013 faţă
de anul 2012. La sfârşitul perioadei au crescut de la 19.100.539 lei (la începutul
anului) la 27.904.723 lei la 31.12.2014.
Disponibilităţile societăţii au avut un trend oscilant pe perioada supusă analizei,
astfel în anul 2012 au scăzut cu 4.591.202 lei faţă de anul precedent. Iar în anul 2013
au crescut semnificativ cu 18.454.437 lei faţă de anul precedent. Au scăzut de la
19.829.355 lei la începutul anului 2014 la 16.932.576 lei la 31.12.2014.
Analizând datoriile pe termen scurt se constată faptul că acestea au fost într-o
creştere continuă pe toată perioada analizată. Astfel, în anul 2013 faţă de anul 2012
se înregistrează o creştere considerabilă cu 35.378.172 lei şi asta datorită faptului că
s-au accesat credite de la Banca Transilvania .
Capitaluriile proprii au înregistrat o scădere 21.273.837 lei în anul 2012 faţă de
anul 2011, printre cauze se numără şi faptul că în iulie 2011 structura acţionariatului
s-a schimbat semnificativ , iar acest lucru a dus la diminuarea semnificativă a
volumului de activitate . Iar la 31.12.2013 au înregistrat o creştere faţă de anul 2012
de 30.338.23 lei, datorită profitului înregistrat la 31.12.2013. S-a înregistrat o
creştere de 3.501.852 lei pe seama profitului înregistrat la 31.12.2014.
Contul de profit şi pierdere
Exerciţiul financiar (lei)
Criterii

2011

2012

2013

Rezultate
preliminare 2014

Cifra de afaceri

231.042.645

146.512.719

156.166.909

176.432.944

Venituri din exploatare

251.154.761

156.105.249

142.456.631

173.124.641

Cheltuieli din exploatare

241.965.361

175.851.113

136.947.365

167.456.967

Rezultatul din exploatare

9.189.400

(19.745.864)

5.509.266

5.667.674

683.867

587.759

403.960

1.099.739

1.773.052

1.803.935

2.879.403

3.265.561

(1.089.185)

(1.216.177)

(2.475.443)

(2.165.822)

251.838.628

156.693.007

142.860.591

174.224.380

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar
Venituri totale
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Cheltuieli totale

243.738.413

177.655.047

139.826.768

170.722.528

Rezultat brut

8.100.215

(20.962.040)

3.033.823

3.501.852

Impozit pe profit

1.613.405

0

0

0

Rezultat net

6.486.810

(20.962.040)

3.033.823

3.501.852

2,81

-

1,94

1,98

Rata profitului – profit net
pe cifră afaceri

Sursă: Raportul anul 2011,2012,2013
Din analiza contului de profit şi pierdere se constată scăderea drastică a cifrei de
afaceri cu 84.529.926 lei în anul 2012 faţă de anul anterior, această situaţie se
datorează faptului diminuării semnificativ a prezenţei pe piaţă a societăţii, ceea ce a
dus la reducerea cotei de piaţă şi la diluarea valorii mărcii "Argus", deturnarea, în
primă parte a anului 2012 a disponibilităţilor societăţii către noi presupuşi parteneri
comerciali, cu care au fost iniţiate operaţiuni nespecifice obiectului de activitate,
lipsind societatea de importante sume, care puteau fi utilizate pntru achiziţia de
materii prime. În anul 2013 cifrei de afaceri a

crescut de 6,59% faţă de cea

înregistrată în anul 2012, în timp ce cheltuielile de exploatare au scăzut de 22,12%. În
schimb au crescut cheltuielile financiare cu 59,62% în anul 2013 faţă de 2012 pentru
că şi volumul creditelor a crescut de 176,79%. Cifra de afaceri a anului 2014 a crescut
de 12,98% faţă de cea înregistrată în anul 2013 şi a profitului de 15,43% faţă de cel
înregistrat în anul 2013.
Alte pierderii semnificative s-au înregistrat la venituri din exploatare, unde pe
toată perioada analizată au avut un trend descendent, în anul 2012 a scăzut cu 95.049.512 lei faţă de anul trecut. De asemenea, şi veniturile totale au înregistrat o
scădere semnificativă de 95.145.621 lei în 2012 faţă de 2011.
Cheltuielile de exploatare au înregistrat şi acestea o scădere considerabilă cu
66.114.248 lei în anul 2012 faţă de 2011.
Dacă e să se analize creşteriile efectuate în perioadă supusă analizei,se constată
faptul că rezultatul din exploatare înregistrează creşterii considerabile cu 25.255.130
în anul 2013 faţă de anul 2012.
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Situatiile

financiare

intermediare

aferente

raportarii

Semestriale

si

ale

Trimestrului III , ai aniilor 2013, respectiv 2014, au fost intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara, nu au fost auditate.
Contul de profit şi pierdere
Denumire indicatori (Lei)
Venituri din exploatare

30.06.2013 30.06.2014
4.198.015

46.220.239

Cifra de afaceri netă

41.797.027

64.823.700

Cheltuieli din exploatare

16.835.669

45.016.240

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

10.175.138

34.677.440

0

1.203.999

12.637.654

0

69.957

399.908

726.610

1.487.639

Rezultatul financiar – Profit

0

0

-Pierdere

656.653

1.087.731

4267.972

46.620.147

17.562.279

46.503.879

0

116.268

13.294.307

0

Rezultatul brut – Profit

0

116.268

-Pierdere

13.294.307

0

Impozitul pe profit

0

0

Rezultatul net al exerciţiului – Profit

0

116.268

13.294.307

0

Rezultatul din exploatare – Profit
-Pierdere

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul current - Profit
-Pierdere

-Pierdere

Sursă: Raport semestrial pentru semestrul I 2013,2014
Urmare a analizei contului de profit şi pierdere se constată faptul că, cele mai
semnificative creşteri s-au înregistrat la veniturile din exploatare la perioada 30
iunie 2014 faţă de aceeaşi perioada din 2013 având o creştere considerabilă cu
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42.022.224 lei şi la venituri totale cu 42.352.175 lei,compartiv cu semestrul I din
2014 cu cel din 2013.
Elemente de bilanţ
Denumire indicatori

30.06.2013

30.06.2014

Active imobilizate
Imobilizări necorporale

812

49

Imobilizări corporale

42.035.521

39.510.134

Imobilizări financiare

9.019.018

17.357.098

Active imobilizate – Total

51.055.351

56.876.281

Active circulante – Total

37.940.657

46.552.229

181.720

948.856

Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de un an

26.075.384

25.017.342

Active circulante, respective datorii curente nete

12.046.993

22.483.744

Total active minus datorii curente

63.102.344

79.351.024

0

0

446.058

371.793

Venituri în avans

4.431

4.263

Subvenţii pentru investiţii

4.431

4.263

53.670.699

53.670.699

53.670.699

53.670.699

-Nevărsat

0

0

Prime de capital

97.248

97.248

Rezerve din reevaluare

22.307.137

22.114.365

Rezerve

21.766.144

22.110.607

Cheltuieli în avans

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Capital şi rezerve
Capital , din care
–Vărsat

Rezultatul reportat

(21.883.548) (19.122.701)

Rezultatul exerciţiului

(13.294.307)

116.268

Repartizarea profitului

0

0

Total capitaluri proprii

62.651.855

78.974.968

Capitaluri total

62.651.855

78.974.968

Total active

89.177.728

104.368.366
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Total pasiv

89.177.728

104.368.366

Sursă: Raport semestrial pentru semestrul I 2013,2014
Urmare a analizei economice-financiare a societăţii se pot formula următoarele
observaţii:
Imobilizările corporale şi necorporale au scăzut la sfârşitul perioadei ca urmare a
înregistrării amortizării aferente perioadei. Imobilizările financiare au înregistrat o
creştere de 8.338.080 lei ca urmare a achiziţionării a 7.197 acţiuni la Comcereal
Tulcea ( în operaţiunea de ofertă publică de preluare obligatorie desfăşurată în
februarie-martie 2014).
Activele circulante au înregistrat o creştere faţă de perioada anterioară cu
8.611.572 lei la 30 iunie 2014.
Capitalurile proprii au înregistrat o creştere cu 16.323.113 lei, ca urmare a
profitului înregistrat în primul semestru al anului 2014.
Contul de profit şi pierdere
Denumire indicatori (Lei)
Venituri din exploatare

30.09.2013 30.09.2014
85.168.073 105.446.756

Cifra de afaceri netă

107.923.998 110.739.701

Cheltuieli din exploatare

84.269.860 103.716.631

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

70.237.291

86.237.868

898.213

1.730.124

149.075

734.616

1.622.893

2.215.377

1.473.818

1.480.761

Venituri totale

85.317.148

106.181.372

Cheltuieli totale

85.892.753

105.932.008

Rezultatul din exploatare – Profit
-Pierdere

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar – Profit
-Pierdere

Rezultatul curent - Profit

249.364
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-Pierdere

575.605

Rezultatul brut – Profit

249.364

-Pierdere

575.605

Impozitul pe profit

0

Rezultatul net al exerciţiului – Profit
-Pierdere

0
249.364

575.606

Sursă: Raportul pentru Trimestrul III 2014
Poziţia financiară a societăţii în al treilea trimestru al anului 2014 a fost una
pozitivă, astfel societatea a reuşit să acceseze finanţări bancare suficiente pentru
achiziţia materiei prime necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de
continuitate. Totodată, societatea a reuşit să urmeze un trend crescător al vânzărilor
către clienţi.
Astfel din tabel de mai sus se remarcă cele mai semnificative creşteri,care s-au
înregistrat la venituri totale cu 20.864.224 lei la perioada 30 septembrie 2014 faţă de
perioada anterioară . De asemenea, o altă creştere considerabilă se înregistrează la
venituri din exploatare cu 20.278.683 lei la 30.09.2014 faţă de 30.09.2013,
cheltuielile totale au crescut cu 20.039.255 lei la perioada 30 septembrie 2014 faţă
de trimestrul III din 2013.
Auditarea informaţiilor financiare anuale istorice
Situaţiile financiare ale Emitentului aferente anului 2011,2012 si 2013, au fost
auditate.
3.1.

Politica si practica privind prognozele

Societatea comercială Argus S.A. Constanţa va stabili o politica şi practică privind
prognozele, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru
societăţile listate pe AeRO.
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3.2.

Politica si practica privind dividendele

Societatea acordă dividende din profitul înregistrat după acoperirea pierderilor
înregistrate în anii anteriori (dacă există), procentul fiind stabilit de către acţionari în
A.G.A.
4. Plan de dezvoltare
Societatea şi-a propus creşterea cotei de piaţă în România şi creşterea
ponderii exportului şi livrărilor intracomunitare. Aceste lucruri se pot realiza prin
eficientizarea costurilor menţinând aceeaşi calitate a produselor şi prin creşterea
activităţii de marketing .
5. Factori de risc
Descriererea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit,
de lichiditate şi de cash-flow. Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii
comerciale privind managementul riscului.
Prin natura activităţilor efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate
care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii şi riscul de
lichiditate. Conducerea urmăreşte reducerea efectelor potenţial adverse, asociate
acestor factori de risc, asupra performanţelor financiare ale societăţii.
Riscul de credit
Societatea este expusă unui risc de credit datorat creanţelor sale comerciale şi a
celorlalte tipuri de creanţe. Referinţele privind bonitatea clienţilor sunt obţinute în
mod normal pentru toţi clienţi noi, data de scadenţă a datoriilor este atent
monitorizată şi sumele datorate după depăşirea termenului, sunt urmărite cu
promptitudine.
Riscul valutar
Societatea este expusă fluctuaţiilor cursului valutar prin datoria generată de
împrumuturile sau datoriile comerciale exprimate în valută precum şi prin creanţele
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comerciale externe. Societatea nu a utilizat instrumente financiare pentru
diminuarea acestui risc.
Riscul de rată a dobânzii
Fluxurile de numerar operaţionale ale Societăţii sunt afectate de variaţiile
ratei dobânzilor în principal datorită împrumuturilor în lei. Împrumuturile Societăţii
au o rată a dobânzii variabilă. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru
a se proteja faţă de fluctuaţiile ratei dobânzii.
Riscul de lichiditate/cash-flow
Prin dispariţia riscului reputaţional al acţionariatului Argus societatea a avut
acces la finanţări din partea unităţilor bancare diminuându-se riscul de lichiditate.
Totodată prin creşterea vânzărilor s-a asigurat nivelul lichidităţilor necesar
desfăşurării activităţii societăţii şi a plăţii obligaţiilor la termenele stabilite.
Riscuri legate de mediul economic din România
România - piaţă emergentã
România este o piaţă emergentã, deci potenţialii investitori în Acţiuni trebuie
să aibã în vedere ca o astfel de piaţă prezintă un nivel mai ridicat de risc în
comparaţie cu ţãrile mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la
reducerea activitãţii economice în România pentru anul 2015 sunt legate de
incertitudinile persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea
costurilor de finanţare şi la încetarea investiţiilor.
Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a
procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea
unui echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de
asigurare a acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp,
întrucât România poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la
nivel politic, juridic, social sau economic, inclusiv perioade de recesiune
economicã, modificări importante sau amendamente legislative, creşteri ale ratei
inflaţiei, instabilitate guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau
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intervenţii ale Statului în zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se
limita la, contribuţiile solicitate de Guvern).
Generalitati – Piete Emergente
Economia din România este în prezent în tranziţie spre o economie de piaţă,
iar mediul macro-economic este incã instabil. De aceea, piaţa din România implicã
riscuri mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative.
Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din
România sau din alte pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii
pieţei şi lichidităţii Acţiunilor.
Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România
Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele
constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact
negativ asupra mediului de afaceri şi investiţii din România. În timp ce mediul
politic românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca
urmare a unei agravãri a situaţiei economice din România şi degradarea
standardelor de viaţã ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate
ar putea fi în detrimentul contextului economic şi politic, mai ales pe termen
scurt.
Legislaţie
Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile românesti se
modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãţile, valorile
mobiliare, concurenţa şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt
adoptate pentru a se conforma cu legislaţia Uniunii Europene.
Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcţionare eficientă a
pieţelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România. Protecţia legalã
împotriva manipulãrii pieţei şi activitãţilor ilegale nu este pusã în aplicare în
România într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicţii mai
dezvoltate.
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6. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioada de
12 luni anterioare listarii
Nu este cazul.
7. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital
Societatea nu are în proiect derularea unor operaţiuni legate de piaţa de
capital dar nu exclude astfel de operaţiuni în viitor.
8.

Numele auditorilor
Situaţiile financiare anuale pentru perioadele supuse analizei, ale societăţii

comerciale Argus S.A. Constanţa ale aniilor 2011 şi 2012 au fost auditate de către
PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din
România cu nr. 6/25 iunie 2001, reprezentată prin Mihai Aniţa auditor statutar
înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 489/20 februarie 2001.
Situaţiile financiare anuale ale anului 2013 au fost auditate de către JPA Audit
&Consultanţă S.R.L., auditor înregistrat la C.A.F.R. cu nr. 319, reprezentată prin
Florin Toma, auditor înregistrat la C.A.F.R. cu nr. 1747.
9. Societati afiliate şi procentul de acţiuni detinute
Nr.
Denumire emitent

Simbol

Explicaţii

Acţiuni/părţi
soc.

S.C. Comcereal S.A.

CTUL

Acţiuni

Data
achiziţiei

Preţ mediu
achiziţie

Procent
deţinut

3.119.210

25.02.2000

4,25

95,36%

tranzacţionate
S.C.

Argus

Trans

Părţi sociale

2.125

07.07.2003

1.000,00

100%

Aliment

Părţi sociale

2.768

Dec 1998

401,52

55,04%

Agra

Părţi sociale

11.400

31.07.2000

128,52

99,96%

7.750

26.11.2003

0,85

7,6923%

S.R.L.
S.C.
Murfatlar
S.C.

Rex

S.R.L.
S.C. Eco Rom S.A.

Acţiuni
netranzacţionate
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Anexe
1. Actul constitutiv al socităţii
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2. Sinteza rezultatelor financiare pentru ultimii 3 ani anual si ultimul
semestrial , cele semestriale nu au fost auditate .
Exercitiul finaciar (lei)
Contul de profit si
2011
pierdere
Cifra de afaceri 231.042.645

2012

2013

S1 2013

S1 2014

146.512.719 156.166.909

41797027

64823700

175.851.113 136.947.365

16835669

45016240

5.509.266 (12637654)

1203999

neta
Cheltuieli

din 241.965.361

exploatare
Rezultat

9.189.400 (19.745.864)

operational
Rezultat financiar

(1.089.185)

(1.216.177)

(2.475.443)

(656653) (1087731)

Rezultat brut

8.100.215 (2.0962.040)

3.033.823 (13294307)

116268

Rezultat net

6.486.810 (20.962.040)

3.033.823 (13294307)

116268

Rezultat net pe

0,1812

(0,5858)

0,0847

(0,3715)

0,0325

actiune (Lei)
3. Sinteza pozitiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual si
ultimul semestrial, cele semestriale nu au fost auditate
(lei)

2011

2012

2013

30.06.2014

Elemente de activ
Active imobilizate

55.180.154

52.919.158

57.628.983

56.867.281

Active circulante

63.167.412

51.792.095

85.795.911

46.552.229

50.498

57.417

56.187

948.856

118.398.064

104768670

66.264.681

104.368.366

97.098.714

75824877

78.858.700

78.974.968

20.788.792

28493220

63.846.241

25.017.342

Cheltuieli in avans
Total activ
Elemente de pasiv
Capitaluri proprii
Datorii,

total

din

care:
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-

Sub 1 an

-

Peste 1 an

20.549.567

28468069

63.846.241

25.017.342

239.225

25151

0

0

505.875

446058

771.793

371.793

4.683

4515

4.347

4.263

118.398.064

104768670

143.481.081

104.368.366

Provizioane
Venituri in avans
Total pasiv

4. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs şi pentru o
perioada de 2 ani
Prevederi an
Indicatori

2015

2016

2017

Venituri totale din care :

222.965.308

245.261.839

269.788.023

Venituri din exploatare

222.545.765

244.800.342

269.280.376

419.543

461.497

507.647

-

-

-

Cheltuieli totale din care:

218.505.676

240.356.244

264.391.868

Cheltuieli pentru exploatare din

214.319.901

235.751.891

259.327.080

177.817.427

195.599.170

215.159.087

Cheltuieli cu personalul

7.919.230

8.711.153

9.582.268

Cheltuieli privind amortizarea si

2.778.857

3.056.743

3.362.417

5.823.279

6.405.607

7.046.168

14.662.352

16.128.587

17.741.446

4.185.775

4.604.353

5.064.788

-

-

-

8.225.864

9.048.450

9.953.295

(3.766.232)

(4.142.855)

(4.557.141)

4.459.632

4.905.595

5.396.155

Venituri financiare
Venituri extraordinare

care :
Cheltuieli cu mat. Prima, marfa
si materialele consumabile

provizioanele
Cheltuieli

cu

utilităţile

(energie,apa,gaz)
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul din exploatare
Rezultatul financiar
Rezultatul brut-profit (pierdere)
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5. Decizia organului statutar privind tranzactionarea pe AeRO
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