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Oferind fermierilor acces la tehnologii agricole performante 
și la soluții de finanțare specializate sectorului agricol, con-
tribuim efectiv la accelerarea procesului de optimizare a pro-
ductivității recoltelor, la creșterea competitivității fermierilor 
pe piețele de export unde își comercializează majoritatea pro-
ducției obținute într-o manieră responsabilă și sustenabilă. 

MISIUNEA NOASTRĂ
Credem într-o agricultură modernă și performantă. Vrem să devenim creatori de valoare și gene- 
ratori ai unei culturi bazate pe performanță în agricultura românească. Cu sprijinul nostru, tot 
mai multe inițiative ale fermierilor români se transformă, fără doar și poate, în povești de succes.
Creșterea continuă a populației globale conduce la probleme fundamentale legate de alimentație. 
Se estimează că populația globală va ajunge la 10 miliarde până în 2050, în timp ce impactul ac-
tivității umane asupra schimbărilor climatice este deja excesiv. În acest context general, Uniunea 
Europeană se confruntă cu o provocare suplimentară, aceea de a asigura o calitatea înaltă a vieții 
pentru un număr tot mai mare de vârstnici.

Acestea sunt provocările la a căror rezolvare 
căutăm să contribuim prin concentrarea ener- 
giei noastre în a ajuta fermierii români să-și 
atingă potențialul de dezvoltare și concomitent 
să susținem agricultura României, care are un 
rol extrem de important ca producător și ex-
portator agricol.

VIZIUNEA NOASTRĂ
Avem o viziune integrată asupra agriculturii 
moderne și sustenabile. Această perspectivă 
largă, împreună cu soluțiile avansate pe care 
le promovăm, ne permit să susținem perfor-
manța partenerilor noștri. Agricover este pio-
nierul pieței de agribusiness din România, 
deschizând fermierilor și procesatorilor dru-
mul către un nou standard de productivitate și 
competitivitate prin inovație.
După cinci ani de eforturi de restructurare cor-
porativă, ne propunem ca în următorii cinci ani 
să ne consolidăm poziția de lider în distribuția 
tehnologiilor agricole, finanțarea fermieri- 
lor și procesarea alimentelor. Prin produsele 
și serviciile oferite contribuim semnificativ la 
accelerarea productivității partenerilor noștri, 
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îmbunătățindu-le în mod semnificativ competitivitatea.
Prin aceste măsuri deschidem calea către modele de succes pe termen în lung în afaceri, 
atât pentru noi, cât și pentru clienții și furnizorii noștri.

VALORILE NOASTRE
Spirit antreprenorial:
• Sesizăm și valorificăm oportunitățile;
• Gândim și acționăm ca și când ar fi propria noastră afacere;
• Susținem inițiativele personale orientate spre fructificarea oportunităților de dezvoltare a 
afacerii.

Spirit de echipă:
• Avem un scop comun: să fim cei mai buni!
• Succesele noastre rezultate în urma cooperării sunt sustenabile și mai importante decât 
cele rezultate din acțiuni individuale;
• Întregul este mai puternic decât suma părților.  

Încredere și respect:
• Zi de zi, prin tot ceea ce facem, dovedim că merităm încrederea și respectul celorlalți;
• Ne respectăm angajații și partenerii construind relații bazate pe încredere;
• Ne ținem promisiunile și ne onorăm angajamentele.

Orientare spre client:
• Împreună găsim întotdeauna cele mai potrivite soluții pentru clienții noștri;
• Anticipăm și înțelegem nevoile clienților noștri oferind permanent soluții;
• Construim o afacere pe termen lung, profitabilă pentru ambii parteneri.

Excelență profesională
• Avem standarde înalte de profesionalism. Țintim excelența!
• Răspundem eficient și la timp exigențelor partenerilor și ale mediului concurențial;
• Dezvoltăm competențe individuale, încurajăm o atitudine orientată spre rezultate, con-
struim și optimizăm procesele  operaționale adecvate.

PRINCIPIILE NOASTRE
Suntem preocupați de creșterea continuă a calității produselor și serviciilor oferite spre 
satisfacția clienților, cât și de îmbunătățirea continuă a performanțelor privind protecția me-
diului, securitatea și sănătatea în muncă.
În scopul implementării acestor politici, am fundamentat următoarele:
• Câștigarea încrederii clienților prin satisfacerea în mod sistematic a cerințelor acestora;
• Conformarea față de cerințele legale privind protecția mediului, precum și față de alte 
cerințe la care organizația noastră subscrie;
• Îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor oferite;
• Îmbunătățirea performanțelor de mediu prin prevenirea poluării rezultate din activitățile 
noastre;
• Îmbunătățirea performanțelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale prin 
creșterea nivelului de siguranță pe care îl oferim angajaților și organizațiilor partenere;
• Asigurarea măsurilor adecvate de ținere sub control a riscurilor profesionale, inclusiv 
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prin consultarea angajaților privind problemele de securitate și sănătate a acestora;
• Promovarea unui parteneriat pe termen lung orientat către managementul calității, mediului, 
sănătății și securității ocupaționale cu furnizorii și clienții;
• Promovarea unui dialog deschis și continuu cu autoritățile publice, clienții, organizațiile guver-
namentale și alte părți interesate;
• Concentrarea atenției asupra fiecărui angajat și a nevoilor sale de instruire și conștientizare 
privind problemele de îndeplinire a standardelor de calitate, protecție a mediului, deoarece fie-
care angajat reprezintă cheia succesului nostru.

PRODUSELE ȘI SERVICIILE NOASTRE
Tehnologii agricole:
• Achiziționăm și comercializăm cele mai avansate soluții tehnologice pentru agricultori (comer-
cializarea produselor pentru protecția plantelor, semințe certificate, nutrienți și combustibili);
• Suntem printre liderii de piață de produse pentru protecția plantelor de cultura mare (deținem 
o cotă de piață de 16,97% a produselor pentru protecția plantelor) și derulăm un plan de creștere 
ambițios (avem ca obiectiv atingerea unei cote de piață de 25%) pe o piață foarte fragmentată;
• Avem peste 100 de specialiști în vânzări care își desfășoară activitatea în câmp, alături de fer-
mieri.

Centru logistic modern:
• 6.000 mp2 care sprijină o rețea națională capilara de depozite tampon;
• 12 locații, suprafața totală de 5.000 mp2 permit derularea unor operațiuni la standarde ridicate 
de performanță specifice agriculturii;
• Implică deservirea unui număr mare de fermieri în intervale scurte de timp și “când condițiile 
meteorologice o impun“.
Suntem alături de clienții noștri încă din momentul înființării culturilor agricole și deținem un por-
tofoliu complet de sămânță certificată, selecționat cu grijă pe parcursul celor 20 de ani de expe-
riență. Selectăm cu maximă atenție doar acele produse care provin de la parteneri de încredere.
             
Combustibil de calitate:
• Punem la dispoziție și combustibil de calitate de la partenerii noștri de încredere, livrat rapid, 
oricând, direct în fermă.
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TEHNOLOGII DE CULTURĂ
Agricover SA - Soluții tehnologice pentru fiecare tip de cultură:
• Clienții se pot baza pe noi pe tot parcursul ciclului agricol, pentru că orice cultură trebuie îngrijită 
și supravegheată atent. Partenerii noștri fermieri au la dispoziție un portofoliu complex de pro-
duse care înglobează cele mai noi tehnologii care asigură o protecție integrală a culturii. Acesta 
cuprinde tratamente specifice tuturor culturilor, de la tratamentul sămânței până la combaterea 
bolilor, dăunătorilor și buruienilor.
• Susținem performanța fermelor prin soluții tehnologice create pentru fiecare tip de cultură în 
parte, asigurând un randament ridicat al producției și eficientizând costurile la hectar. Oricând au 
nevoie de ajutor, partenerii noștri fermieri știu că le suntem alături cu soluții eficiente.
• Asigurăm o gamă completă de soluții pentru nutriția plantelor și optimizăm permanent costu-
rile prin intermediul parteneriatelor strategice cu cei mai importanți producători din România, 
Bulgaria, Germania, Spania, Iordania, Serbia, Maroc, Turcia, Rusia și Austria.
• Știm că fiecare cultură are nevoi diferite. De aceea, oferim alternative la nutrienții clasici prin 
soluții adaptate fiecărui tip de cultură și tehnologie utilizată. În plus, punem la dispoziție soluții 
de finanțare și modalități de plată flexibile, pentru ca fermierii să poată beneficia de produsele 
necesare exact atunci când cultura are nevoie de acestea, necesitatea fiind o nevoie vitală a unei 
agriculturi performante.

FINANȚAREA FERMIERILOR
Agricover Credit IFN SA - Sursă majoră de diferențiere și avantaj competitiv:
• Principalele produse de credit: capital de lucru, investiții, facilități de factoring și scontare, in-
termediere în asigurări;
• Activitate finanțată din fonduri proprii, de sectorul bancar local, de instituțiile financiare inter-
naționale și fonduri de investiții internaționale;
• Servicii de intermediere de asigurări pentru culturi și crescători de animale;
• Peste 80 de specialiști de vânzare care își desfășoară activitatea în câmp, alături de partenerii 
noștri fermieri.

7



Partenerii noștri corporativi internaționali:

       

PRELUCRAREA CĂRNII
Abatorul Periș SA – 
Garanție a prospețimii și calității:

• Cel mai mare procesator al porcilor și a cărnii de 
porc din sud-estul țării (al doilea la nivel național);
• Cea mai modernă capacitate de producție (certifi-
cată IFS), program integrat de sprijin pentru fermieri 
(în amonte), dezvoltarea de parteneriate strate-
gice cu retailerii internaționali (conceptul “shop-în-
shop”, în aval);
• 26 magazine de carne sub brand-ul Periș
• Produse feliate și ambalate în atmosferă contro-
lată;
• Produse gata de gătit (rulouri tocate/ „mici”, cârnați) condimentate pe gustul consumatorilor;
• Carne tocată ambalată în vid.
Procesul de producție respectă cele mai înalte standarde de calitate: IFS Food (International Fea-
tured Standards Food). Valabilitatea certificatului este testată și reconfirmată anual. Punem la 
dispoziția consumatorilor, atât prin intermediul marilor rețele de retail, cât și prin rețeaua proprie 
de măcelarii, o gama variată de produse 100% românești, de calitate, destinate consumatorilor, 
pregătite cu grijă în unitatea proprie de procesare a cărnii, Abatorul Periș.
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DESCRIEREA 
MODELULUI 
DE BUSINESS
PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ACTIVITĂȚILOR GRUPULUI
Grupul Agricover – jucător proeminent în agricultura 
și industria alimentară din România

Prin intermediul Filialelor sale, Grupul AGRICOVER desfășoară activități în domeniile agricol, finan-
ciar și al industriei alimentare, unde Agricover Holding reprezintă vehiculul prin care sunt deținute 
cele patru entități ale grupului, respectiv Agricover SA (specializată în distribuția de tehnologii a- 
gricole), Agricover IFN (instituția financiară nebancară specializată în finanțarea fermierilor), Abato- 
rul Periș (specializată în abatorizarea porcilor și procesarea cărnii de porc) și Agricover Technolo- 
gy (prin care Grupul intenționează, începând cu 2021, să ofere fermierilor acces la cele mai noi ino- 
vații în agricultura mondială și practic să faciliteze acestora o transformare a modului în care își 
desfășoară activitatea prin intermediul accesării tehnologiilor digitale). 
Pe toate segmentele sale de afaceri operaționale, Grupul AGRICOVER este în prezent lider de pia- 
ță sau deține poziții proeminente. Piața produselor pentru protecția și nutriția plantelor și a semin- 
țelor certificate din Romania este dominată de trei jucători, cu prezență națională, care împreună 
au reprezentat, în 2019, 26% din piața totală asociată principalelor culturi vegetale. Restul pieței 
este puternic fragmentat intre companii romanești cu acoperire regională sau subsidiarele din Ro- 
mânia ale unor grupuri internaționale și mulți alți jucători mai mici cu acoperire locală.
Astfel, în anul 2019 pe piața totală a tehnologiilor agricole (nutriție, protecție, semințe) asociate prin 
cipalelor culturi vegetale, cei trei jucători cu prezență națională înregistrează cote de piață compa- 
rabile.

COTA DE PIAȚĂ A PRINCIPALILOR TREI JUCĂTORI PE PIAȚĂ TEHNOLOGIILOR AGRICOLE 
ASOCIATE PRINCIPALELOR CULTURI VEGETALE, ÎN PERIOADA 2014-2019

SURSA: Date de piață Kynetec prelucrate de Grup; valori exprimate la prețul de listă al produselor achiziționate de fermieri
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AGRICOVER SA se situează pe prima poziție în 2020 în funcție de cota de piață la vânzările de 
produse pentru protecția plantelor asociate principalelor culturi vegetale cu o pondere de 16,97%. 

COTA DE PIAȚĂ A PRINCIPALILOR TREI JUCĂTORI PE PIAȚĂ PRODUSELOR PENTRU PROTECȚIA 
PLANTELOR ASOCIATE PRINCIPALELOR CULTURI VEGETALE, ÎN PERIOADA 2014-2019

SURSA: Date de piață Kynetec prelucrate de Grup; valori exprimate la prețul de lista al produselor achiziționate de fermieri

Cota de piață a Agricover IFN a crescut în mod susținut, compania ajungând în decembrie 2020 
să atingă o cota de 5,4% din totalul pieței finanțărilor acordate de bănci și IFN-uri în Romania către 
sectorul agricol, silvic și piscicol. Dacă ne uităm doar la segmentul de piață de finanțare pe care 
activează IFN-urile, ponderea Agricover IFN este de 15,1% la decembrie 2020, compania fiind de- 
dicată finanțării sectorului agricol. 
Prin atragerea BERD în 2017 și ADAMA în 2019 drept parteneri în structura sa corporativă, Gru-
pul Agricover își sporește resursele de know-how, își lărgește opțiunile de creștere și finanțare 
a afacerilor și își consolidează arhitectura de guvernantă corporatistă, în acord cu dimensiunea 
atinsă de operațiunile sale și în condițiile unui management al riscului foarte robust. 
Grupul Agricover, catalizator al progresului tehnologic și al performanței fermierilor români după 
aderarea României la Uniunea Europeană
Romania beneficiază de o poziție privilegiată, contextul mondial fiind favorabil și oferind o per-
spectivă de creștere pe termen lung a cererii de produse agricole. Având în vedere distribuția 
zonelor producătoare și a celor consumatoare, comerțul internațional cu produse agricole va 
crește, iar Bazinul Marii Negre va juca un rol din ce în ce mai important, conectând unele țări 
producătoare și exportatoare de prim rang (cum ar fi Federația Rusă, Ucraina și România) la piețe 
de consum majore precum Orientul Apropiat și Nordul Africii. În plus, în calitate de membră a 
Uniunii Europene, România exportă deja cantități semnificative către piața comunitară.

EVOLUȚIA COMPARATIVĂ A PRODUCTIVITĂȚII LA PRINCIPALELE CULTURI VEGETALE 
A ROMÂNIEI FATA DE FRANȚA, GERMANIA, POLONIA, 2010-2019, TONE / HECTAR

 

SURSA: Baza de date FAO pentru anii 2010-2018 pentru toate cele 4 tari, Eurostat pentru anul 2019 pentru Franța, Germania și Polonia, 
INS pentru Romania în 2019



În viziunea Grupului AGRICOVER, absorbția mai 
rapidă a progresului tehnologic, susținută de so-
luții de finanțare specializate, oferă fermierilor ro- 
mâni o sursă de avantaj competitiv pe piețele inter- 
naționale unde își comercializează recoltele obți-
nute. Astfel, aceștia pot beneficia de un plus de 
productivitate a principalelor culturi vegetale, 
obținut mai devreme decât fermierii țărilor vecine. 
Fără a încerca să simplificăm complexitatea ac-
tivităților agricole, viteza cu care fermierii români 

s-au apropiat de performanța fermierilor germani, sau francezi, depășind creșterea de perfor-
manță a fermierilor polonezi, poate fi explicată doar prin rapiditatea cu care aceștia au putut 
adopta tehnologii agricole performante, pe scară largă.

Grupul AGRICOVER, promotor al intereselor fermierilor români pe plan național și european
În contextul mai larg al preocupărilor Grupului cu privire la evoluțiile agriculturii locale, se înscrie 
și parteneriatul pe termen lung cu Asociația Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Per-
formantă ("Clubul"), asociație non-profit și neguvernamentală a fermierilor.
Obiectivul principal al Clubului este să asigure implicarea activă a membrilor săi în procesul de 
consultare și elaborare a reglementărilor europene și naționale în domeniul agricol, cu scopul de 
a proteja specificul național și a crește performanța fermierilor din România. Membrii asociației 
sunt încurajați să adopte modele de afaceri bazate pe inovație, tehnologie și bune practici în agri-
cultură, pentru creșterea competitivității și a valorii adăugate create de afacerile lor, practicând o 
agricultură sustenabilă și protejând mediul. 
Dincolo de sfera relațiilor de afaceri cu fermierii, prin intermediul Clubului, Grupul Agricover 
se implică în mod activ la rezolvarea unor provocări de anvergură cum ar fi formularea poziției 
fermierilor români la elaborarea noii politici agrare comunitare, participarea fermierilor români 
la elaborarea strategiilor și planurilor de dezvoltare agricolă și rurală ale autorităților române, 
elaborarea de studii și soluții de amenajări funciare (cum ar fi prevenția erodării terenurilor agri-
cole prin efectuarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare precum desecări și irigații). Printr-o 
abordare profesională, prin angrenarea unor specialiști recunoscuți pe plan național și inter-
național, prin vasta sa rețea de contacte în mediul de afaceri, Grupul Agricover sprijină Clubul 
într-o manieră pragmatică care se bucură de un grad ridicat de acceptare din partea factorilor de 
decizie implicați. Prin această activitate, Grupul Agricover contribuie efectiv la întărirea sectorului 
agricol în general, asigurând o bază solidă pentru dezvoltarea pe termen lung a afacerilor sale.

SEGMENTELE DE AFACERI ALE GRUPULUI AGRICOVER
Modelul sau de afaceri al Grupului Agricover s-a schimbat gradual de-a lungul timpului în centrul 
atenției fiind preocuparea sistematică de a oferi fermierilor o gamă largă de produse și servicii 
esențiale prin raportare la tendințele fundamentale de dezvoltare ale agriculturii mondiale, la 
care agricultura românească dovedește că se racordează cu succes. 
În prezent, Grupul AGRICOVER dezvoltă patru linii de afaceri, fiecare dintre acestea fiind derulate 
prin intermediul unei singure entități juridice.
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Segmentul "Agri-Finance"
Activitatea de finanțare a fermierilor este derulată prin intermediul Agricover IFN și constă în 
oferirea unui portofoliu personalizat de produse de creditare (credite de capital de lucru în vederea 
achiziției de tehnologii agricole și combustibil, precum și credite de investiții pentru achiziția de 
terenuri agricole, achiziția de echipamente agricole și utilaje, realizarea de construcții specifice 
cu rol funcțional în activitățile operaționale).
Obiectivul urmărit în cadrul segmentului "Agri-finance" este creșterea numărului de fermieri de-
serviți (în special în rândurile fermierilor mici și mijlocii), facilitând accesul acestora la soluțiile de 
finanțare adaptate specificului activității lor, ceea ce se reflectă în accelerarea adoptării celor mai 
performante tehnologii agricole la nivelul potențialului național. Creșterea pe parcursul următo-
rilor ani a numărului de fermieri deserviți de la circa 3.820 finanțați în 2020, la un ordin de mărime 
superior corelat cu un număr de clienți potențiali de circa 40.000 fermieri care administrează 
suprafețe sub 50 hectare reprezintă obiectivul următoarei etape de creștere. Intențiile Grupului 
sunt ca un astfel de salt al segmentului "Agri-Finance" sa se realizeze în strânsă complementa- 
ritate cu segmentele "Agri-Business" și "Agri-Technology", cu care va dezvolta produse și servicii 
specifice comune adaptate la dimensiunea sensibil mai mică a afacerilor fermierilor vizați cu 
predilecție în cadrul noii etape a strategiei de creștere a Grupului ce va debuta în 2021. 

Segmentul "Agri-Business"
Activitatea de distribuție de input-uri agricole (semințe certificate, produse pentru nutriția și pro-
tecția plantelor) și combustibil (motorină) derulată prin intermediul Agricover SA, acestea fiind în 
proporție semnificativă finanțate prin produsele de creditare puse la dispoziție de Agricover IFN în 
cadrul unui model de afaceri integrat și puternic sinergic între cele două subsidiare ale Grupului 
Agricover.
Această abilitate sinergică unică reprezintă pentru Grup o importantă sursă de diferențiere față 
de concurență și un avantaj competitiv major. O dovadă sugestivă în acest sens este reprezentată 
de faptul că peste 37% din achizițiile de input-uri agricole și combustibil realizate de fermieri de la 
Agricover SA la nivelul anului 2020 au fost realizate în baza finanțărilor de la Agricover IFN. Astfel, 
reiese măsura ridicată în care cele două linii de afaceri sunt puternic sinergice, potențându-se re-
ciproc, fapt care se reflectă în ritmul alert de creștere al celor două activități și implicit în creșterile 
semnificative de cotă de piață ale Grupului pe ambele segmente. 
Obiectivul Grupului, în următoarea etapă de implementare a strategiei sale de creștere, este de a 
crește semnificativ numărul de fermieri deserviți cu tehnologii agricole de la  7.367 în 2020 la un 
ordin de mărime superior consecvent cu un număr de clienți potențiali de circa 40.000 fermieri 
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care administrează suprafețe sub 50 de hectare. Acest salt proiectat pentru anii următori se va 
baza, atât pe soluții de finanțare adaptate acestor categorii de fermieri (de exemplu emiterea de 
card-uri de credit care să fie utilizate pentru achiziția de produse de la Agricover SA), cât și pe 
lansarea unei platforme digitale de tranzacționare care să permită accesul acestora la produsele 
și serviciile oferite de Grup. Sinergiile dezvoltate în ultimii 12 ani între segmentele de afaceri 
"Agri-business" și "Agri-finance" urmează astfel să se diversifice și mai mult prin noile elemente 
de sinergie introduse de segmentul "Agri-Technology".

Segmentul "Agri-Technology"
Agricover Technology este o filială înființată în octombrie 2020 cu scopul de a oferi miilor de fer-
mieri români acces la cele mai noi inovații în agricultura mondială și a propune acestora transfor-
marea modului în care își desfășoară activitatea în prezent prin accesarea de tehnologii digitale. 
În plan concret, Agricover Technology va asigura accesul la o platformă digitală de tipul "one stop 
shop" în care fermierii vor putea accesa:
• soluții de agricultură digitală (citiri și interpretări cu ajutorul inteligenței artificiale a imaginilor 
din satelit, senzori, drone); 
• aplicații de agricultură de precizie (însămânțare, tratamente, fertilizări);
• servicii digitale financiare și de distribuție de input-uri agricole; 
• platforme de tranzacționare a cerealelor, aplicații de management al fermelor. 
Agricover Technology va propune o soluție standardizată a suportului tehnologic necesar digi-
talizării agriculturii românești și introducerii celor mai recente și eficiente soluții de agricultură 
de precizie, cunoscând foarte bine dotările semnificative și performante în care mii de fermieri 
români au investit deja și care astăzi nu sunt utilizate la potențialul lor datorită lipsei unei infra-
structuri digitale la nivel național. 
Utilizarea serviciilor digitale în agricultură, pe de o parte, va permite fermierilor (inclusiv celor 
din categoria celor sub 50 de hectare) să-și optimizeze costurile prin reducerea consumului de 
produse de protecție și nutriție a plantelor (aplicarea în mod optimizat a acestor input-uri agricole 
acolo unde și în cantitatea de care este nevoie, iar pe de altă parte va contribui pozitiv reducând 
impactul activităților asupra mediului înconjurător). De asemenea, în contextul noii Politici Agrare 
Comunitare implementate începând cu anul 2021, care va conține anumite paliere de subvenții ce 
se vor acorda condiționat de adoptarea de către fermieri a unor elemente de agricultură de pre-
cizie, fermierii vor avea astfel la dispoziție, prin intermediul platformei administrate de Agricover 
Technology instrumentele necesare pentru a putea accesa aceste subvenții. Grupul are în vedere 
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ca Agricover Technology să lucreze direct cu instituțiile europene și naționale, inclusiv cu 
finanțatorii care vor derula programele de sprijin definite de Comisia Europeană pentru 
a maximiza asistența disponibilă și pentru a minimiza efortul financiar pe care urmează 
să și-l asume fermierii.

Segmentul "Agri-Food"
Activitatea de abatorizare și procesare a cărnii de porc demarată în 2015 în cadrul Agri-
cover SA și externalizată în aprilie 2019 într-o filiala separată, respectiv către Abatorul 
Periș.
De la achiziția abatorului din Periș în februarie 2015 și până în decembrie 2019, Grupul a 
realizat investiții echivalentul a peste 10 milioane euro în vederea retehnologizării liniilor 
de producție, pentru creșterea capacității de producție a unor produse cu valoare ridi-
cată, pentru diversificarea canalelor de distribuție, precum și pentru protecția mediului 
și infrastructura IT. Abatorul are o capacitate de procesare de 500.000 capete anual, fiind 
cel mai important operator din sud-estul României și al doilea operator la nivel națio-
nal, după Smithfield România, cu avantaje logistice deosebite atât în ceea ce privește 
aprovizionarea cu materie primă, cât și accesarea lanțurilor de distribuție pentru pro-
dusele cu valoare adăugată. Obținerea certificării IFS Food (International Featured Stan-
dards Food) în 2018 și consolidarea brandului "Periș" au permis Grupului să acceseze 
lanțurile de comerț modern cu produse cu valoare adăugată care conform strategiei de 
afaceri urmează sa repre-
zinte o pondere tot mai 
semnificativă în portofoliul 
său de produse. 
Obiectivul Grupului în ur-
mătorii ani constă în con-
firmarea mărcii "Periș" în 
rândurile consumatorilor 
români drept un reper de 
calitate și prospețime în 
domeniul cărnii de porc și 
a produselor specifice ro- 
mânești pe bază de carne 
de porc. Astfel, dacă pentru 
2020, Abatorul Periș pon-
derea produselor sub bran-
dul "Periș" reprezintă în jur 
de 20% din valoarea cifrei de 
afaceri, obiectivul constă ca 
în 2024 acestea sa ajungă 
la o pondere de 33%, o ast-
fel de remodelare radicală a 
modelului de afaceri fiind de 
așteptat să aibă, în mod pro-
gresiv, un efect major pozitiv 
asupra profitabilității acestei 
afaceri.
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PERFORMANȚA 
ANULUI 2020
Anul 2020 a fost însoțit de provocări majore pentru Grup, în contextul pandemiei globale umane 
cu virusul COVID-19, continuării manifestării Febrei Porcine Africane și secetei pedologice se-
vere care a afectat importante suprafețe arabile din sud-estul țării. 
Cu toate acestea, performanța tuturor segmentelor de business ale Grupului a fost solidă, ca 
urmare a continuării programului de reorganizare corporativă și operațională, securizării unor 
noi surse de finanțare și gestionării riguroase a capitalului de lucru.

Agricover Holding SA
Veniturile consolidate (inclusiv venituri 

din dobânzi și comisioane pe segmentul 
Agri-Finance)  

în scădere cu 2.0%, 
până la 1.639,1  milioane lei 
(2019: 1.673,3 milioane lei)

Profitabilitatea consolidată 
a operațiunilor continuate

Profitul pe acțiune aferent 
operațiunilor continuate

Raportul dintre datoriile totale nete (total 
împrumuturi minus numerar și echivalente 
numerar) și capitalurile proprii ale Grupului 

în creștere cu 61.6%, 
până la RON 77.3 milioane 
(2019: RON 47.8 milioane)

în creștere la RON 0.034 
față de RON 0.021 în 2019

ameliorat cu 7.9%, 
scăzând la 2.80 
(2019: 3.04)

Valoarea creditelor și avansurilor 
acordate (sume nete) 

în creștere cu 9.4%, 
pana la RON 1,643.3 milioane lei 
(2019: 1,501.4 milioane lei);

Profitabilitatea
Raportul fondurilor proprii totale 

(CAR: raportul dintre Fondurile Proprii  si Valoarea totală a 
expunerii la risc, conform standardelor românești de contabilitate,

 în conformitate cu Regulamentul nr 20/2009 al BNR)

Suprafețele intermediate 
în asigurare

în creștere cu 14.4%, 
până la RON 42.110 milioane 
(2019: RON 36.810 milioane);

s-a îmbunătățit cu 10.53%, de la 
25.45% la 2019 la 28.12% la 2020

în creștere cu 20.90% 347,0 mii 
hectare (2019: 287, 0 mii hectare)

Agricover Credit IFN SA și Clubul Fermierilor 
Romania Broker de Asigurare SRL
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Agricover SA

Veniturile

în creștere cu 2.8%,
până la 1.139,7 milioane lei 
(2019: 1.109,1 milioane lei)

Profit din activitatea 
continuată

Datorii totale nete (total împrumuturi minus 
numerar și echivalente numerar) 

Fluxuri de numerar generate 
din activitatea operațională

în creștere cu 12.4%, 
pana la 29,8 milioane lei 
(2019: 26,6 milioane lei)

în scădere cu 32,3%, până la 66,8 
milioane lei (2019: 98,7 milioane lei)

în creștere cu 574,5%, 
de 58,2 milioane lei 
(2019: -12,3 milioane lei)

Abatorul Periș SA 

Veniturile

în scădere cu 1,5%, 
până la 329,1 milioane lei 
(2019: 333,9 milioane lei)

Profit după impozitare 

Datorii totale nete (total împrumuturi minus 
numerar și echivalente numerar)

Fluxuri de numerar generate 
din activitatea operațională 

în creștere cu 135,7%, 
până la 6,2 milioane lei 
(2019: -17,4 milioane lei)

în scădere cu 22,1%, pana la 31,7 
milioane lei (2019: 40,7 milioane lei)

în creștere cu 299,3%, 
de 13,3 milioane lei 
(2019: -6,7 milioane lei)

Agricover 
Technology

Compania a fost creată 
în cursul lunii octombrie 

2020, astfel încât la 
31 decembrie 2020 

nu reprezenta 
un segment semnificativ 

de activitate.

17



     

Consiliul de Administrație s-a ridicat la înălțimea provocărilor demonstrând  
leadership, elaborând scenarii de impact și oferind direcție managementului  
pentru continuarea operațiunilor de aprovizionare și finanțare a fermierilor pe tot  
parcursul pandemiei COVID-19. Angajamentul profund față de un set de principii  
de guvernanță corporativă solide ne-a ajutat să gestionăm cu succes dificultăți  
fără precedent și să ne întărim poziția financiară, fiind alături de fermieri  
și de partenerii noștri de afaceri.  

MODELUL 
DE BUSINESS 
Pe parcursul anului, Grupul Agricover a avut ocazia de a demonstra încă o dată  
reziliența modelului său de business în baza căruia a livrat o performanță solidă,  
în ciuda provocărilor aduse de pandemia COVID-19, de continuarea Febrei Porcine Africane 
și de condițiile climaterice extreme care au afectat recoltele unui număr mare  
de fermieri din sudul și estul țării. În aceste condiții, veniturile Grupului au fost  
în scădere, dar performanța financiară a operațiunilor continuate a crescut semnificativ.
Detaliile performantei financiare a grupului se regăsesc în secțiunea  
“Performanța anului 2020”.

STRATEGIA 
DE BUSINESS
Strategia de business se afla în centrul preocupărilor Consiliului de Administrație,  
alături de atenția pe care o acordam Guvernanței Corporative și Sustenabilității,  
având în vedere obiectivele de dezvoltare rapidă ale segmentelor noastre de business,  
pe fundalul unor profunde transformări, la nivel global, în plan politic, economic  
și industrial. Aceste profunde transformări au loc în contextul cronicizării pandemiei 
COVID-19, iar prioritățile Grupului Agricover, și ale mele personal, sunt în sensul  
promovării agendei noastre de lucru în domeniul Sustenabilității, și în special în ceea ce 
privește schimbul de generații, care este un imperativ major al sectorului agricol  
din România. În paralel, ne continuăm eforturile de a promova progresul tehnologic  
în rândurile fermierilor români pentru a asigura stabilitatea lor financiară și succesul  
pe termen lung al Grupului Agricover.

DECLARAȚIA 
PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE
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SUSTENABILITATEA
În cadrul lucrărilor Consiliului de Administrație, suntem pe deplin conștienți de faptul că 
Grupul Agricover joacă un rol important în promovarea unor sisteme sustenabile  
de producție agroalimentară și suntem preocupați de găsirea unor soluții eficiente care  
să contribuie în mod decisiv la atingerea obiectivelor de creștere economică,  
de protecție a mediului, și de asigurare a bunăstării și echitații sociale.

Sustenabilitatea este piatra de temelie a modelului nostru de business și o cerința majoră 
a industriilor în care ne desfășuram activitatea: agricultura și alimentația populației  
și animalelor. Detalii suplimentare sunt prezentate în Raportul de Sustenabilitate.

GUVERNANȚA 
CORPORATIVĂ
Grupul Agricover este simultan o afacere de familie, dar și o entitate de interes public, 
care dezvoltă parteneriate strategice cu instituții financiare și investitori strategici  
de talie mondială. Prin urmare, Consiliul de Administrație este dedicat menținerii celor 
mai înalte standarde de Guvernanța Corporativă pentru a asigura conducerii executive un 
cadru de principii care să determine succesul de termen lung al segmentelor  
de business dezvoltate în cadrul Grupului Agricover.
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Preocuparea continuă pentru promovarea unor principiile solide de Guvernantă  
Corporativă, la toate nivelele organizației, își demonstrează valențele în special  
în perioadele de criză. Efectele economice ale pandemiei COVID-19 ne-au pus  
la încercare procesele de business, dar și capacitatea noastră de adaptare rapidă  
la noile realități, așa cum au fost provocate multe alte afaceri, economii și guverne,  
la o scară planetară, fără precedent în istorie. 

Pe măsură ce granițele se închideau una după alta, la debutul crizei, lanțurile logistice 
globale au fost profund perturbate. În acele condiții dramatice, Grupul Agricover  
a acționat rapid în sensul continuării activității, asigurând fermierilor inputurile agricole și 
finanțarea activității lor pentru menținerea în funcțiune a fluxurilor naționale  
și internaționale, de furnizare de produse agroalimentare, în piețele din cadrul Uniunii 
Europene, Orientului Apropiat și Africii de Nord, aprovizionate de fermierii români. 

Robustețea structurilor de Guvernanță Corporativă ale Grupului Agricover a fost scoasă  
în evidentă și prin disciplina financiară, atenția pentru gestionarea riscurilor,  
și responsabilitatea socială demonstrate pe tot parcursul anului 2020.  
Astfel, la doar câteva zile de la demararea crizei, Consiliul de Administrație a elaborat 
scenarii de impact asupra operațiunilor și poziției financiare a entităților Grupului, și a 
coordonat eforturile managementului de a securiza noi surse de finanțare în paralel cu 
atenția pentru adaptarea operațiunilor la noile condiții de lucru.  
Detalii suplimentare cu privire la principiile de guvernantă adoptate de Grupul Agricover 
sunt prezentate în Declarația de Guvernantă Corporativă.

PERSPECTIVELE 
DE DEZVOLTARE
Intrăm în anul 2021 cu optimism, pe baza poziției financiare solide securizate anul trecut, 
a unor echipe administrare și conducere executivă robuste, și a unor condiții climaterice 
mult îmbunătățite. Suntem încrezători în continuarea procesului de optimizare structurală 
și operațională care va asigura o îmbunătățire continuă a performanței financiare  
a segmentelor de business dezvoltate în cadrul Grupului Agricover. 
În cursul anului 2021, ne vom concentra eforturile și resursele pe dezvoltarea unor  
operațiuni sinergice, originale, și puternic diferențiate pentru a accelera adoptarea celor 
mai avansate tehnologii agricole, de către fermierii români, cu sprijinul unor soluții  
de finanțare inovative și perfect adaptate specificului sectorului agricol.  
Agenda Consiliului de Administrație pentru perioada imediat următoare include  
trei priorități majore: digitalizarea operațiunilor și ofertei de produse și servicii oferite 
fermierilor, diversificarea surselor de finanțare și creșterea prezenței pe piața de capital, 
și asigurarea unui cadru de sustenabilitate prin programul de integrare a cel puțin  
1.000 de copii de fermieri, absolvenți de studii superioare, în cadrul sectorului agricol.     
Consiliul de Administrație al Grupului Agricover se constituie în principala structură  
de orientare strategică preocupată de atingerea unor obiective ambițioase  
de îmbunătățire a performanței financiare a Grupului Agricover pe termen lung,  
și în condiții de sustenabilitate și responsabilitate socială.
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DECLARAȚIA 
DIRECTORULUI 
GENERAL 
Executând o strategie de specializare de segmente de business 
performante, discontinuând operațiuni care nu performau și 
investind în tehnologie și automatizarea proceselor de busi-
ness am traversat cu succes un an dificil și ne-am consolidat o 
poziție financiară solidă. 

ROLUL GRUPULUI AGRICOVER 
ÎN AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ
Grupul Agricover se poziționează ca un vector de dezvoltare și 
inovare în agribusiness-ul românesc. Agricover Holding SA este acționar majoritar  
în companii ce desfășoară activități de distribuție de tehnologii agricole, de finanțare  
a fermierilor, de dezvoltare de software specializat pentru agricultură și de procesare de carne. 

Pe parcursul ultimilor cinci ani, am derulat un amplu program de reorganizare structurală  
a operațiunilor Grupului, urmărind implementarea unei strategii de specializare entităților  
grupului în dezvoltarea unui singur segment de business, de închidere a operațiunilor non  
performante și de automatizare a proceselor de business. Această strategie ne-a condus  
la securizarea unei poziții lider de piață, oferind fermierilor acces la tehnologii agricole  
performante și la soluții de finanțare adaptate specificului sectorului. Obiectivul nostru pentru 
dezvoltarea afacerilor fermierilor români, pe baze sustenabile, constituie temelia succesului 
nostru pe termen lung. Ne asumăm responsabilitatea de a promova o agricultură sustenabilă, 
protejând mediul și respectând drepturile omului în relațiile cu clienții, furnizorii și angajații.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
În contextul epidemiologic al anului 2020, principalele noastre priorități au fost sănătatea 
angajaților noștri și continuitatea afacerii. Am implementat pe scară largă telemuncă, au fost 
luate măsuri suplimentare de siguranță (testare gratuită pentru angajați, dezinfecții periodice 
ale spațiilor de birouri și de producție, rotația personalului, decontarea transportului  
individual la locul de muncă, etc.). Nu am înregistrat focare majore de infecție, activitatea 
companiilor nefiind întreruptă.

MEDIU ȘI AGRICULTURĂ SUSTENABILĂ
Sustenabilitatea în agricultură este esențială pentru a putea asigura necesarul de hrană  
pentru populație, la nivel global. Susținem adoptarea pe scară largă a celor mai moderne 
tehnologii agricole de către un număr cât mai mare de fermieri români, bine finanțați  
contribuind direct la maximizarea gradului de utilizare a capacității agricole remarcabile a 
României. În acest context creșterea sustenabilă a productivității fermelor și utilizarea  
eficientă a resurselor naturale sunt instrumente vitale de protecție a mediului. 
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Creșterea productivității la principalele culturi folosind aceleași resurse va ajuta  
fermierii români să producă mai mult, într-o manieră responsabilă față de mediu,  
folosind eficient produse de protecție și nutriție a plantelor, consumând mai puțină apă 
și fără a defrișa terenuri pentru agricultură. Unul dintre cele mai importante  
instrumente pentru a realiza acest lucru este adoptarea tehnologiei și instrumentelor 
de agricultură digital. Digitalizarea agriculturii permite reducerea semnificativă  
a consumurilor de produselor de protecție a plantelor și de nutriție, acestea fiind  
aplicate controlat și în cantitățile strict necesare. De asemenea, adoptarea  
instrumentelor digitale permite reducerea costurilor de producție și implicit  
creșterea competitivității fermierilor. 

Pentru a sprijini acest demers de digitalizare a agriculturii, în 2020, am creat o nouă 
subsidiară, Agricover Technology SRL, având ca obiect de activitate dezvoltarea de 
software pentru agricultură. În zona de producție, acordăm o atenție deosebită  
facilității de producție de produse de carne de la Periș, unde, în anul 2020,  
am finalizat o investiție de peste 1,5 milioane de euro pentru o stație modernă  
și performantă de tratare a apelor uzate.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
Responsabilitatea socială și agricultura sustenabilă sunt în viziunea noastră două fețe 
ale aceleiași monede. Nevoile fermierilor români, coloana vertebrală a agriculturii 
românești, merg dincolo de accesul la tehnologie sau finanțare.  
Schimbarea Politicilor Agricole Comunitare, transferul de generații, modernizarea și 
digitalizarea agriculturii sunt teme de interes general, cu un impact major, atât asupra 
rolului jucat de agricultură în cadrul economiei românești, dar și asupra rolului  
agriculturii românești în cadrul Uniunii Europene și la nivel global.

În anul 2019 am ajutat la crearea unei asociații profesionale a fermierilor,  
Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă (Clubul Fermierilor 
Români). Clubul Fermierilor Români are peste 700 de membri a devenit deja o voce 
puternică în promovarea și reprezentarea intereselor fermierilor la Bruxelles și 
la București, elaborează studii și analize, formulează recomandări în procesul de 
adoptare a deciziilor privind reglementarea și finanțarea agriculturii, derulează 
 programe de pregătire profesională a tinerilor fermieri, propune soluții fiscale  
și legislative care să sprijine dezvoltarea pe termen lung a unei agriculturi  
puternice și sustenabile în România.
Credem că unul dintre cele mai importante programe ale Clubului Fermierilor Români 
este programul de formare a tinerilor fermieri. Acesta este un program complex  
de pregătire profesională ce facilitează schimbul de generații în ferme.  
În 2020, Grupul Agricover a acordat tinerilor fermieri un număr 10 burse de  
participare la acest program. Bursele au fost acordate sub formă de sponsorizări  
și contracte de mecenat în valoare de 100.000 de euro. Ca și obiectiv pe termen  
mediu și lung, ne angajăm să continuăm în această direcție și în următorii  
10 ani să acordăm un număr de 1.000 de asemenea burse. 
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STRUCTURILE GUVERNANȚEI CORPORATIVE
AGRICOVER HOLDING SA
În calitate de societate-mamă a tuturor entităților care formează Grupul Agricover, Agricover 
Holding S.A., reprezentată de către directorul său general, care își desfășoară activitatea sub su- 
pravegherea Consiliului de  Administrație al Agricover Holding S.A., îndeplinește principalele func- 
ții de conducere pentru întregul grup. Acest lucru cuprinde în principal alinierea strategică a Gru-
pului, alocarea resurselor și gestionarea finanțelor și a personalului de conducere, împreună cu 
conducerea activității operaționale la nivel de grup.
Structura de conducere a Grupului Agricover cuprinde patru divizii: distribuția de tehnologii agri- 
cole, finanțarea fermierilor, tehnologia informației și procesarea porcilor și a cărnii de porc, 
reprezentând ariile noastre de raportare. Operațiunile fiecărui segment se desfășoară prin inter-
mediul unor entități juridice distincte, toate operând sub supravegherea Agricover Holding S.A.
             

RAPORTUL 
DE GUVERNANȚĂ 
CORPORATIVĂ
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AGRICOVER SA
Distribuția de tehnologii agricole este activitatea desfășurată prin intermediul Agricover S.A., o 
societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legile României. Compania este 
deținută  de Agricover Holding S.A. (86,62%), Adama Agriculture BV (10,00%) și un număr mare de 
acționari minoritari (3,38%).
Majoritatea produselor pe care le distribuim sunt mărci premium la nivel global, la care se adaugă 
soluții speciale distribuite sub mărcile noastre proprii, pentru a permite companiei să reacționeze 
rapid la nevoile specifice ale pieței locale. Înțelegerea profundă a nevoilor fermierilor români, pe 
de o parte, dar și capacitatea noastră de a dezvolta parteneriate puternice cu furnizori-cheie, pe 
de altă parte, ne ajută să dezvoltăm operațiuni de mare anvergură prin care reușim să punem 
la dispoziția fermierilor, soluții tehnologice de ultimă generație, accesibile în condiții comerciale 
competitive. 
Ca entitate a Grupului, specializată în facilitarea accesului fermierilor români la tehnologii agri-
cole de ultimă generație, Agricover S.A., reprezentată de directorul său general, care își des-
fășoară activitatea sub supravegherea Consiliului de Administrație al Agricover S.A., distribuie 
un portofoliu larg de soluții tehnologice de înaltă calitate: semințe certificate, produse inovatoare 
pentru protecția și nutriția plantelor, combustibil și servicii suport adresate fermierilor interesați 
în dezvoltarea unei agriculturi durabile. Comercializăm tehnologii agricole, achiziționate de la 
dezvoltatorii și furnizorii lor, direct către fermieri.

 

AGRICOVER CREDIT IFN SA
Finanțarea fermierilor este activitatea desfășurată prin intermediul Agricover Credit IFN S.A., o in-
stituție financiară nebancară, reglementată de către Banca Națională a României și care operează 
sub supravegherea acesteia. Agricover Credit IFN S.A. este deținută de Agricover Holding S.A. 
(99,999992%) și Agricover S.A. (0,000008%).
Începând luna aprilie 2020, Agricover Credit IFN S.A. este acționarul majoritar al societății Clubul 
Fermierilor Români Broker de Asigurare S.R.L. (51,02%), organizată și funcționând în conformi-
tate cu legile României. Asociația Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă este 
o organizație non-profit care operează în conformitate cu legile României și este un acționar mi-
noritar al Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare SRL (48,98%).
Ca entitate a Grupului specializată în finanțarea fermierilor, Agricover Credit IFN S.A., reprezentată 
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de către directorul său general și care își desfășoară activitatea sub supravegherea Consiliului 
de Administrație al Agricover Credit IFN, este singura instituție financiară din România care oferă 
exclusiv fermierilor soluții de pre finanțare, soluții de finanțare pentru achiziționarea de nutrienți 
și combustibil, cu plata întârziată până la recoltare, împrumuturi de investiții pentru achiziția de 
terenuri agricole, ridicarea clădirilor cu scop agricol, achiziția de echipamente agricole și utilaje 
și multe alte produse specializate. 
 

ABATORUL PERIȘ SA
Procesarea porcilor și a cărnii de porc este activitatea desfășurată prin intermediul societății Aba-
torul Periș S.A., care este o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu 
legile României. Compania este deținută de Agricover Holding S.A. (98,06%) și un număr mare de 
acționari minoritari (1,94%).
Ca entitate a Grupului Agricover specializată în prelucrarea porcilor și a cărnii de porc, Abatorul 
Periș S.A., reprezentată de către directorul său general care își desfășoară activitatea sub su-
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pravegherea Consiliului de Administrație al Abatorului Periș S.A., derulează cele mai moderne 
operațiuni de procesare a cărnii de porc din România.

 
ADMINISTRAREA GRUPULUI AGRICOVER
Consiliul de Administrație al Agricover Holding SA este alcătuit din cinci membri dintre care un 
președinte executiv, un membru executiv, și trei membri non-executivi. Consiliul de Administrație 
al Agricover SA este alcătuit din trei membri dintre care un președinte executiv, un membru 
executiv, și un membru non-executiv. Consiliul de Administrație al Agricover Credit IFN SA este 
alcătuit din trei membri dintre care un președinte executiv, și doi membri executivi. Consiliul de 
Administrație al Abatorul Periș SA este alcătuit din trei membri dintre care un președinte execu-
tiv, un membru executiv, și un membru non-executiv. 

Membrii Consiliilor de Administrație sunt numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
pentru un mandat reînnoibil de maxim 4 ani. Singura excepție o constituie Agricover Technology 
SRL, care, datorită stadiului incipient de dezvoltare, este administrată de un Administrator Unic 
care cumulează și funcția de Director General.

Consiliile de Administrație sunt formate dintr-un număr impar de cel puțin 3 membri, cu puteri 
exercitate împreună. Pentru Agricover Holding SA unul dintre membri este nominalizat de către 
BERD în calitate de acționar minoritar. Adama Agriculture BV, în calitate de acționar minoritar, are 
de asemenea dreptul să nominalizeze un membru în Consiliul de Administrație al Agricover SA. 
Administratorii pot fi aleși din rândul acționarilor. 

Consiliile de Administrație sunt însărcinate cu îndeplinirea tuturor actelor utile și necesare în 
vederea îndeplinirii obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor care sunt prin lege 
sau Actul Constitutiv rezervate Adunării Generale a Acționarilor. 
Actele Constitutive prevăd delegarea, în conformitate cu Legea Societăților, a următoarelor atribuții 
de la Adunările Generale ale Acționarilor la Consiliile de Administrație: schimbarea obiectului de 
activitate, altul decât cel principal, precum și înființarea sau desființarea de sucursale, reprezen-
tante, agenții și puncte de lucru, cu sau fără personalitate juridică, situate în Romania sau în 
străinătate.  

Există o serie de aspecte asupra cărora Consiliile de Administrație poate lua decizii doar cu pre- 
zența tuturor membrilor pe parcursul întregii ședințe și cu vot unanim în favoarea respectivei 
decizii. Aceste aspecte sunt detaliate în secțiunea Contracte importante – Acord al acționarilor 
Agricover Holding.
La data întocmirii prezentului Document, componența Consiliului de Administrație al Agricover 
Holding SA este următoarea:
NUME        FUNCȚIE
Jabbar Kanani      Președinte al CA, Administrator executiv
Steldia Services Ltd., 
prin Elling Martinus Johannes     Nominalizat BERD, 
       Administrator neexecutiv, independent
Veldtster Inc., prin Bucataru Ștefan Doru  Administrator executiv
Gurhan Cam      Administrator neexecutiv, independent
Vargha Moayed      Administrator neexecutiv, independent

Vechimea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la data de 31 decembrie 2020 este 
prezentată mai jos: 
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• Jabbar Kanani, 3 ani și o lună
• Bucataru Ștefan Doru 3 ani și o lună
• Elling Martinus Johannes 1 an și 5 luni
• Vargha Moayed,  1 an și 7 luni
• Gurhan Cam, 3 luni
Schimbări în Consiliul de Administrație: 
Pe 18 septembrie 2020, Gurhan Cam a fost 
numit membru al Consiliului de Admini- 
strație al Agricover Holding SA, înlocuin-
du-l pe Ivan Gulmagarashvili, pentru un 
mandat de 2 ani. Pe 24 mai 2019, Vargha 
Moayed a fost numit membru al Consiliului 
de Administrație al Agricover Holding SA, 
pentru un mandat de 2 ani.

DL. JABBAR KANANI este președintele CA Agricover Holding. Dl. Kanani este absolvent al Univer- 
sității de Medicină "Carol Davila" din București. Acesta este fondatorul Agricover SA și Agricover 
IFN. El a mai dezvoltat de-a lungul timpului brand-ul de ulei Ulvex, brand-ul de votcă Stalinska-
ya și brand-ul de gin Wembley Dry Gin. Dl. Kanani are dublă cetățenie romană-iraniană și este 
vorbitor de azeră, farsi, română și engleză. La data Documentului de Prezentare, dl. Kanani este 
acționarul majoritar al Agricover Holding, deținând o cotă de participație de 87,269%. De aseme-
nea, acesta ocupă poziția de președinte al Consiliului de Administrație al Agricover IFN. Adresa 
de la locul de muncă al acestuia este B-dul PIPERA 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6 
Voluntari, Ilfov.

DL. ELLING MARTINUS JOHANNES este membru al CA Agricover Holding, ca reprezentant de-
semnat al BERD. Dl. Elling a studiat economia și a ocupat funcții în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, Băncii Mondiale și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD"). Acesta 
este co fondator al societății Mindy Support. Adresa de la locul de muncă al acestuia este B-dul 
PIPERA 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6 Voluntari, Ilfov.

DL. BUCATARU ȘTEFAN DORU este membru al CA Agricover Holding. Dl. Bucataru este absolvent 
al Universității Politehnice București și deține un MBA de la Durham University Business School 
din Marea Britanie. Acesta a deținut poziții de senior management în societăți precum Transe-
lectrica S.A., Teraplast S.A., Global Finance International, Lasselsberger GmbH, Sanex S.A. sau 
Friesland-Campina. De asemenea, a fost membru în consiliile de administrație ale Transelectrica 
S.A., Teraplast S.A., United Milk Company, Lasselsberger GmbH, Sicomed S.A. și Sanex S.A.. Dl. 
Bucataru este vorbitor de engleză, franceză și română și posedă dublă cetățenie română-canadi-
ană. El este membru al consiliilor de administrație ale Agricover SA, Abatorul Periș și Agricover 
IFN. Adresa de la locul de muncă al acestuia este B-dul PIPERA 1B, Clădirea de Birouri Cubic 
Center, etaj 6 Voluntari, Ilfov.

DL. GURHAN CAM este membru al CA Agricover Holding. Dl. Cam este absolvent al Universității 
Tehnice din Istanbul și deține un master în Marketing Strategic și Brand Management la Universi-
tatea Bahçesehir. În prezent dl. Cam este Vicepreședinte, Adjunct CDO și Președinte al Comitetu-
lui de Inovație la DenizBank Turcia. Dl. Cam are experiență profesională de peste 18 ani în Corpo-
rate Retail Banking, IT, Digital Banking și Inovare și este membru al Consiliului de Administrație 
al MMA Turcia, editor al Journal of Digital Banking - Henry Stewart Publications UK, membru al 
comitetului editorial al EFMA Europe. Adresa de la locul de muncă al acestuia este B-dul PIPERA 
1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6 Voluntari, Ilfov.
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DL. MOAYED VARGHA este membru al CA Agricover Holding. Dl. Moayed este absolvent al Ecole 
Superieure de Commerce de Montpellier (Franța) și deține un master la Wharton School, Univer-
sity of Pennsylvania (Statele Unite ale Americii). Acesta a deținut poziții executive în societăți pre-
cum Ernst & Young, McKinsey & Company, First Data Corporation, Venture Park și Ipanema Tech-
nologies. La data Documentului de Prezentare, el face parte din echipa de conducere a UiPath. De 
asemenea, este vorbitor de engleză, franceză și spaniolă. Adresa de la locul de muncă a acestuia 
este B-dul PIPERA 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6 Voluntari, Ilfov. 
Alte persoane care ocupă poziția de administrator în cadrul Grupului sunt:
NUME      FUNCȚIE     ENTITATE
Liliana Fedorovici   Nominalizat ADAMA,    Agricover SA
     Administrator neexecutiv
BM International Consulting   Administrator neexecutiv  Abatorul Periș SA
SRL, prin Mihail Aurelian   independent
Bogdan 

Vechimea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la data de 31 decembrie 2020 este 
prezentată mai jos: 
• Liliana Fedorovici, 1 lună
• Mihail Aurelian Bogdan, 10 luni
Schimbări în Consiliul de Administrație: Pe 16 noiembrie 2020, Liliana Fedorovici a fost numită 
membră a Consiliului de Administrație al Agricover SA, înlocuindu-l pe Dimitrios Drisis, pentru 
un mandat de 4 ani. Pe 10 februarie 2020, Mihail Aurelian Bogdan a fost numit membru al Con-
siliului de Administrație al Abator Periș SA, înlocuindu-l pe Jabbar Kanani, pentru un mandat de 
2 ani.

D-NA. LILIANA FEDOROVICI este administrator neexecutiv în cadrul Agricover SA ca reprezen-
tant desemnat al Adama Agriculture. D-na. Fedorovici este absolventă a Academiei de Studii 
Economice din București (România) și este membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România și al Camerei Auditorilor din România. Cu o experiență de peste 30 de ani, 
d-na Fedorovici a deținut și deține poziții executive și neexecutive în multe companii din cadrul 
Grupului Adama. La data Documentului de Prezentare, aceasta este Deputy CFO/European Con-
troller/Director în cadrul Adama European Headquarters și membră în Comitetul de Audit Intern.

DL. MIHAIL AURELIAN 
BOGDAN este administrator 
neexecutiv și independent în 
cadrul Abatorul Periș. Este 
absolvent al Universității 
Carol Davila din București 
și deține un master la ASE-
BUSS & Washington Univer-
sity din Seattle (Statele Unite 
ale Americii). De aseme-
nea a urmat programele 
Advanced Management la 
Harvard Business School 
(Statele Unite ale Americii) 
și INSEAD (Franța). Acesta 
a deținut poziții executive la 
societăți precum Smithfield 
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România și Grupul Prodal. La data Documentului de Prezentare, este membru în consiliile de 
administrație ale Asociației Române a Cărnii și OCIP/OIPA.
Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între Administratori și alte persoane 
datorită cărora persoanele au fost numite Administratori.
Nu există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați Administratorii, în ultimii 5 
ani, referitoare la activitatea acestora, precum și care privesc capacitatea respectivelor persoane 
de a-și îndeplini atribuțiile. 

CONDUCEREA EXECUTIVA A GRUPULUI AGRICOVER
Consiliul de Administrație deleagă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind 
pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi desemnați din rândul administratorilor. Direc-
torii reprezintă Societatea, atât în relațiile cu terții, cât și în justiție, în limitele legii, ale Actului 
Constitutiv și ale mandatului lor. 
La data Documentului de Prezentare, conducerea Agricover Holding SA a fost delegată D-lui Liviu 
Dobre care ocupă poziția de Director General și își desfășoară activitatea la sediul Societății.
Dl. Liviu Dobre este director general al Agricover Holding. Dl. Dobre este absolvent al Academiei 
de Studii Economice. Acesta a ocupat poziții de senior management în societăți precum RCI Lea-
sing, Renault Group și Planet Leasing, iar din 2008 deține poziții în structura Grupului Agricover. 
Dl. Dobre este vorbitor de engleză, franceză și română. La data Documentului de Prezentare, 
acesta este președintele consiliilor de administrație ale Agricover SA și Abatorul Periș, precum 
și membru în consiliul de administrație al Agricover IFN. De asemenea, el ocupă poziția de ad-
ministrator unic al Clubului Fermierilor Români Broker de Asigurare SRL și administrator unic/
director general al Agricover Technology SRL. Adresa de la locul de muncă a acestuia este B-dul 
PIPERA 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6 Voluntari, Ilfov. 

Alte persoane care ocupă poziții cheie în cadrul Grupului sunt:
NUME     FUNCȚIE    ENTITATE
Gheorghe Eugen Pinca   Director General  Agricover SA
reprezentant al GP SERVICESS 
& COMMERCE SRL 
Robert Cornelis Rekkers  Director General   Agricover IFN
Bogdan Deniu Grama   Director General  Abatorul Peris

Vechimea mandatelor Directorilor Generali ai societăților din cadrul Grupului Agricover, la data de 
31 decembrie 2020, este prezentată mai jos: 
• Liviu Dobre, 1 an și 10 luni
• Gheorghe Eugen Pinca reprezentant al GP SERVICES AND COMMERCE SRL, 3 ani
• Robert Cornelis Rekkers, 3 ani și 11 luni
• Bogdan Deniu Grama, 9 luni
Schimbări în cadrul Conducerii Executive: Pe 30 septembrie 2020, Liviu Dobre a fost numit Di-
rector General al Agricover Technology SRL. Pe 9 martie 2020, Bogdan Deniu Grama a fost numit 
Director General al Abator Periș SA, înlocuindu-l pe Marius Văcăroiu, pentru un mandat de 4 ani.

DL. PINCA GHEORGHE EUGEN este reprezentant al GP SERVICES AND COMMERCE SRL, director 
general al Agricover SA. Dl. Pinca este absolvent al Universității Tehnice din Timișoara. Acesta a 
deținut poziții de senior management în societăți cum ar fi Coca Cola HBC și Vincon Vrancea și s-a 
alăturat Grupului Agricover încă din 2008. Dl. Pinca este vorbitor de engleză și română.

DL. REKKERS ROBERT CORNELIS este director general al Agricover IFN. Dl. Rekkers este ab-
solvent al Universității de Afaceri – Economie și al Facultății de Drept (ambele în Țările de Jos). 
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Acesta a deținut poziții de conducere la ABN Amro și la diferite bănci din Paraguay, Statele Unite 
ale Americii și Columbia. De asemenea, acesta a deținut timp de 9 ani funcția de director general 
al Banca Transilvania S.A.. Dl. Rekkers este vorbitor de engleză, franceză, germană, olandeză și 
română.

DL. GRAMA BOGDAN DENIU este director general al Abatorul Periș. Dl. Grama este absolvent 
al Universității Româno-Americane, secția Management și Marketing, și deține master la Con-
servatoire National des Artes et Metiers-INDE (Franța) și un master la Academia de Studii Eco-
nomice din București în Administrarea Afacerilor. Acesta a ocupat poziția de director general în 
societăți cum ar fi Agroalim Distribution România (joint-venture cu Smithfield SUA), Ulker Turcia, 
Aaylex Group-CoCoRico-România și Sam Mills România/Givesco Danemarca. De asemenea, a 
fost membru în consiliul de administrație al Dole Food (România). Dl. Grama este vorbitor de 
engleză, franceză și română.
Nu există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați Directorii, în ultimii 5 ani, 
referitoare la activitatea acestora, precum și care privesc capacitatea respectivelor persoane de 
a-și îndeplini atribuțiile. 

CONFLICTE DE INTERESE
La data prezentului Document nu există nicio informație privind orice conflict de interese sau 
orice potențial conflict de interese între obligațiile față de societăți ale oricărui membru al orga- 
nelor de administrare și conducere ale societăților și interesele sale private și/sau alte obligații.  

CONTRACTE IMPORTANTE
Cu excepția celor descrise mai jos, Agricover Holding SA și Filialele sale nu au încheiat niciun fel 
de contracte importante, altele decât cele încheiate în cursul normal al activității.

CONTRACT DE SUBSCRIERE DE ACȚIUNI 
ALE AGRICOVER HOLDING SA
La data de 12.10.2017, Agricover Holding, acționarul Principal și BERD au încheiat un contract de 
subscriere de acțiuni prin intermediul căruia BERD a subscris un număr de 275.414.102 acțiuni, 
plătind un preț de subscriere în valoare de 31.892.126,92 RON. Încetarea contractului la inițiativa 
BERD obliga Societatea să restituie prețul de subscriere. BERD poate înceta contractul în cazul 
unei încălcări materiale din partea Societății sau Acționarului Principal sau în cazul producerii 
unui efect semnificativ advers asupra activității, operațiunilor, bunurilor sau situației financiare a 
Grupului sau a Acționarului Principal. BERD poate înceta contractul inclusiv pentru motive ce nu 
țin de Societate, în cazul în care conducerea BERD decide ca accesul României la resursele BERD 
ar trebui suspendat sau modificat în orice fel.

ACORD AL ACTIONARILOR AGRICOVER HOLDING SA
În urma încheierii contractului de subscriere de acțiuni prin care BERD a devenit acționar minori-
tar al Societății, la data de 12.10.2017, Agricover Holding, Acționarul Principal și BERD au încheiat 
un acord al acționarilor pentru a reglementa drepturile de care beneficiază BERD în postura de 
acționar minoritar al Societății.
Cât timp  BERD deține acțiuni reprezentând minimum 5% din capitalul social al Societății, nicio 
hotărâre a AGA nu va fi validată fără votul "pentru" exprimat de BERD cu privire la o serie de as-
pecte, detaliate în actul constitutiv al societății.
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BERD are dreptul de a-și de-
semna un reprezentant ca 
membru în CA. În plus, cât 
timp  BERD deține acțiuni 
reprezentând minimum 5% 
din capitalul social al Socie- 
tății, CA va putea lua decizii 
asupra următoarelor aspecte 
doar cu prezența tuturor 
membrilor CA pe parcur-
sul întregii ședințe și cu vot 
unanim în favoarea respec-
tivei decizii:
• Aprobarea planului de afa-
ceri al Societății;
• Majorarea sau reducerea 
capitalului social sau conver-
sia acțiunilor Afiliaților sau 
crearea de noi clase sau tipuri 
de acțiuni;
• Transformarea, fuzionarea, 
consolidarea, divizarea, dizol-
varea sau lichidarea oricărui 
Afiliat sau reorganizarea în-
tr-o altă formă juridică sau 
cumpărarea de acțiuni de 
către Societate sau orice Afiliat într-o altă entitate juridică;
• Anularea sau limitarea drepturilor preferențiale de subscriere ale acționarilor Afiliaților;
• Crearea ori desființarea de noi filiale ale Societății sau participarea în orice asocieri în partici-
pațiune;
• Introducerea oricărei restricții în ceea ce privește posibilitatea de transfer a acțiunilor oricărui 
Afiliat;
• Mutarea sediului social al Afiliaților;
• Orice modificare a obiectului principal de activitate al Afiliaților;
• Desemnarea, demiterea sau remunerarea administratorilor Afiliaților, modificarea numărului 
de membri ai CA sau a oricăror alte reguli ce guvernează CA ale Afiliaților;
• Formarea sau dizolvarea comitetelor CA, cu excepția celor cerute de lege;
• Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Afiliaților;
• Stabilirea dividendului sau răscumpărarea de acțiuni de către Afiliați;
• Numirea sau demiterea auditorilor sau lichidatorilor (în caz de lichidare voluntară) Afiliaților;
• Schimbarea politicii privind dividendele la nivelul Afiliaților;
• Numirea, revocarea sau remunerarea Directorului General al Societății sau al Afiliaților;
• Aprobarea oricărui angajament financiar sau cheltuială, precum și a oricărui act de dispoziție 
cu privire la un activ al Grupului ce depășește 5.000.000 EUR;
• Aprobarea oricărui contract încheiat de Societate sau de Afiliați cu Acționarul Principal, BERD 
sau un Afiliat;
• Aprobarea actelor juridice ce privesc utilizarea proprietății intelectuale/intangibile a Grupului;
• Aprobarea oricărui proiect de hotărâre privind dividendele sau răscumpărarea de acțiuni pentru 
a fi înaintat spre AGA;
• Aprobarea oricărui proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății sau con-
versia Acțiunilor pentru a fi înaintat spre AGA;
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• Aprobarea oricărui proiect de hotărâre privind modificarea politicii privind dividendele pentru a 
fi înaintat spre AGA;
• Orice hotărâre necesară în conformitate cu art.15322 din Legea Societăților, privitoare la 
achiziționarea sau înstrăinarea de bunuri de către Afiliați a căror valoare depășește 50% din 
valoarea contabilă a tuturor bunurilor din portofoliul Afiliatului respectiv.
• Aprobarea oricăror acte juridice de către orice societate din Grup cu privire la împrumutarea 
sau garantarea de datorii ale oricărei alte persoane, fiind exceptate cele asumate în baza bugetu-
lui anual;
• Aprobarea bugetului anual al Afiliaților.
Societatea si-a asumat obligația de a respecta planul de acțiune al BERD cu privire la optimiza-
rea și eficientizarea protecției mediului înconjurător, condițiilor de muncă, utilizării resurselor, 
controlului poluării, siguranței și sănătății angajaților, atât la nivelul Societății cât și la nivelul 
Afiliaților săi.

ACORD AL ACȚIONARILOR AGRICOVER SA
Adama Agriculture BV a preluat un pachet de 10.463.636 acțiuni ale Agricover SA, reprezentând o 
cotă de participație de 10% din capitalul social, prin intermediul unui contract de vânzare cumpăra-
re încheiat cu Agricover Holding. Ca urmare a intrării Adama Agriculture în acționariatul Agri-
cover SA, Adama Agriculture și Agricover Holding au încheiat un acord al acționarilor pentru a 
reglementa drepturile de care beneficiază Adama Agriculture în calitate de acționar minoritar al 
Agricover SA.
Cât timp Adama Agriculture este acționar al Agricover SA, aceasta are dreptul de a desemna 
cel puțin un membru al CA. În plus, AGA nu va adopta nicio hotărâre în lipsa votului "pentru" al 
Adama Agriculture, iar CA nu va lua nicio decizie fără votul "pentru" al membrului desemnat de 
Adama Agriculture, cu privire la următoarele aspecte:
• Orice tranzacție între Agricover SA și un afiliat sau un afiliat al Agricover Holding sau al acționa- 
rilor Agricover Holding, cu excepțiile agreate;
• Fuziunea Agricover SA cu o societate care este angajată într-o activitate ce nu este similară sau 
complementară cu activitatea Agricover SA;
• Încetarea activității Agricover SA sau angajarea într-o activitate ce nu are legătura cu activitatea 
curentă a Agricover SA;
• Achiziționarea unui interes material (cu excepția titlurilor tranzacționabile) în orice entitate ju-
ridica care nu este angajată într-o activitate complementară cu cea a Agricover SA;
• Modificarea formei juridice a Agricover SA;
• Listarea sau tranzacționarea oricăror acțiuni sau titluri de creanță la orice bursă sau orice piață 
înaintea datei de 1.01.2022;
• Extinderea activității Agricover SA în afara României;
• Orice noua garanție emisă de Agricover SA cu privire la obligația unei terțe părți;
• Orice achiziție de active ce depășește 2.000.000 EUR, este în afara cursului obișnuit al activității 
Agricover SA și nu a fost aprobată conform bugetului;
• Orice vânzare de active ce depășește 2.000.000 EUR, este în afara cursului obișnuit al activității 
Agricover SA și nu a fost aprobată conform bugetului;
• Orice utilizare a creditului sau a împrumutului care determină ca pasivele ne curente ale Agri-
cover SA să depășească o suma egală cu 250% din EBITDA Agricover SA pentru exercițiul finan-
ciar anterior, calculată pe baza situațiilor financiare auditate din anul respectiv (sau dacă nu au 
fost încă auditate, situațiilor financiare neaudiate); 
• Plata sau renunțarea la orice pretenție în care Agricover SA este reclamant ori pârât, în cazul în 
care cuantumul plății depășește 2.000.000 EUR.
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Consiliul de Administrație își prezintă Raportul Anual împreu-
na cu situațiile financiare consolidate ale Grupului pentru anul 
încheiat la date de 31 decembrie 2020, pregătite în conformitate 
cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 
în forma adoptată de către Uniunea Europeană.

ACTIVITATILE PRICIPALE ALE GRUPULUI 
ȘI EVALUAREA PERFORMANTEI
Principalele activități derulate în cadrul Grupului includ urmă- 
toarele:
🌱 Agricover SA – comercializează și distribuie tehnologii și 
inputuri agricole ca răspuns la cerințele de calitate, eficiență, 
și productivitate ale fermierilor implicați în activitatea de pro-
ducție agricolă primară;
🌱 Agricover Credit IFN – oferă soluții de finanțare ca răspuns 
la nevoile de finanțare a capitalului de lucru și investițiilor fermierilor implicați în activitatea de 
producție agricolă primară; 
🌱 Abatorul Periș SA – derulează servicii de abatorizare și procesare a cărnii de porc ca 
răspuns la preferințele consumatorilor români pentru carne și produse pe bază de carne de 
porc,  proaspete, de origine locală și cu gust tradițional. 
🌱 Agricover Technology SRL – (înregistrată în octombrie 2020) va oferi fermierilor implicați 
în activitatea de producție agricolă primară acces la soluții de agricultură de precizie pe baze 
digitale, critice pentru următorul val de dezvoltare tehnologică.

Pe parcursul anului 2020, în ciuda provocărilor aduse de pandemia COVID-19, de continua- 
rea Febrei Porcine Africane și de condițiile climaterice extreme care au afectat recoltele unui 
număr mare de fermieri din sudul și estul țarii, societățile din cadrul Grupului s-au concentrat 
pe continuarea activității și optimizarea performanței financiare. 

Consiliul de Administrație apreciază ca satisfăcătoare evoluția performanței și poziției financ-
iare a societăților din cadrul Grupului. Indicatorii cheie ai acestei evoluții se regăsesc în Rapor-
tul de Strategie.

Rezultatele anului sunt prezentate în detaliu în Anexele prezentului document. 
🌱 Veniturile Grupului (inclusiv venituri și comisioane pe segmentul Agri-Finance) au fost de 
1.639,1 milioane lei, în scădere cu 2,0% (2019: 1.673,3 milioane lei);  
🌱 Profitul după impozitare, aferent operațiunilor continuate, a fost de 77,3 milioane lei,  
în creștere cu 61,6% (2019: 47,8 milioane lei).

RAPORTUL 
CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAȚIE
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PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
Grupul are obiective ambițioase de dezvoltare în 
scopul creșterii valorii pentru acționari urmărind 
o strategie de creștere organică, și implementând 
noi inițiative pentru a securiza oportunitățile oferite 
de industrie.

DIVIDENDE
Agricover Holding SA urmărește o politică de a nu 
distribui dividende în scopul acumulării de capital 
și susținerii ritmului de creștere a Filialelor sale. În 
mod excepțional, în cursul anului 2020, Agricover 
Holding SA a înregistrat compensări între creanțe 
și datorii față de Jabbar Kanani. Valoarea brută a 

datoriilor și creanțelor care au făcut obiectul compensării a fost de 21.011.277 lei, reprezentând 
creanțe din vânzarea acțiunilor deținute în Agriland Ferme SA și datoriile aferente dividendelor 
declarate pentru anul 2019.
Tranzacția s-a consumat în baza prevederilor Acordului între Jabbar Kanani și BERD, încheiat la 
data de 12 octombrie 2017, în baza căruia părțile au convenit ca o serie de bunuri imobile să iasă 
din patrimoniul Grupului ca urmare a renunțării la anumite activități realizate de Grup. 
Astfel, o suprafață de teren arabil cumulând aproximativ 768 hectare (constituită din 714 parcele 
din care 583 parcele cadastrate iar 127 parcele necadastrate) respectiv 120 de numere cadastrale 
în locații diferite din județele Buzău, Ialomița, Prahova, Teleorman și Argeș) a fost externalizată, 
la data de 1 aprilie 2019, către Societatea Agriland Ferme SA. Aceste suprafețe agricole nu au fost 
niciodată angrenate în activitatea de bază a Agricover SA, iar externalizarea lor a fost agreată cu 
BERD la intrarea instituției financiare internaționale în acționariatul Agricover Holding. 
Modalitatea de externalizare nu include nicio formă de recompensare pentru BERD, valoarea lor 
nefiind inclusă în determinarea valorii aportului BERD din data de 17 noiembrie 2017. Modalitatea 
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de externalizare s-a efectuat în 2 etape. Prima etapă s-a realizat printr-un proces de di-
vizare a Agricover Holding SA în urma căruia s-a înființat societatea Agriland Ferme SA, 
având în patrimoniul sau respectivele terenuri agricole. În urma divizării, acționariatul 
Agriland Ferme SA era același ca și al Agricover Holding SA. A doua etapă, a presupus 
achiziția participației Agricover Holding SA la capitalul social al Agriland Ferme SA de 
către dl. Jabbar Kanani, urmată de plata unui dividend de către Agricover Holding SA către 
toți acționarii, mai puțin acționarul BERD, a cărei valoare este determinată astfel încât 
suma datorată de către dl. Jabbar Kanani sa fie egală cu suma de primit de către acesta. 
Prin această tranzacție se asigură neparticiparea BERD la beneficiile acestei tranzacții în 
timp ce acționarul majoritar nu pierde și nu câștigă nimic, iar acționarii minoritari sunt 
recompensați pro-rata cu participațiile lor la capitalul social al ambelor societăți, respectiv 
Agricover Holding SA și Agriland Ferme SA. Valoarea terenurilor, avută în vedere la stabili- 
rea valorii tranzacțiilor de mai sus, a fost determinată de către Deloitte Consultanță SRL.

CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social subscris și vărsat al Agricover Holding SA, la sfârșitul exercițiului fi-
nanciar 2020 este de 216.396.807,50 lei, din care 27.631.412,00 lei aport în numerar și 
188.765.395,50 lei aport în natură, împărțit în 2.163.968.075 acțiuni nominative, cu valoarea 
nominală de 0,10 lei fiecare.
Capitalul social al Agricover Holding SA a fost constituit:
• prin transferul sumei de 90.000,00 lei din Societatea AGRICOVER SA ca urmare a divi- 
zării acesteia din cursul anului 2016 și prin majorare cu aportul în natură reprezentat de 
pachetul de acțiuni deținut de domnul Jabbar Kanani în Agricover SA, evaluat la suma de 
188.765.395,50 lei. 
 • în cursul anului 2017 structura acționariatului a fost schimbată urmare contribuției unui 
nou acționar - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) care a con-
tribuit cu suma de 31.892.129 lei (creștere în capitalul social: 27.541.412,00 lei aport în 
natura și primă de emisiune: 4.350.717,00 lei).

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI LA 31 DECEMBRIE 2020 SE PREZINTĂ ASTFEL:
DENUMIRE ACȚIONARI  NR. ACȚIUNI  PROCENT DEȚINERE (%)
Kanani Jabbar   1,888,469,175  87,269
Banca Europeană pentru   275,414,102  12,727
Reconstrucție și Dezvoltare
Alți acționari    84,798   0,004

Total     2,163,968,075  100

Drepturile și obligațiile deținătorilor de acțiuni sunt descrise în Actul Constitutiv al Socie- 
tății care se găsește pe pagina de internet a Societății: www.agricover.ro.
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PARTICIPAȚII
Societatea deține titluri sub formă de interese de participare în următoarele filiale:

DENUMIREA 
FILIALEI

OBIECTUL 
DE ACTIVITATE

PROCENT 
DEȚINUT

VALOARE LA
 31.12. 020 (LEI)

AGRICOVER CREDIT IFN SA
AGROADVICE SRL

AGRICOVER SA

ABATORUL PERIȘ SA

AGRICOVER TECHNOLGY SRL

TOTAL valoare 
titluri de participare deținute

Alte activități de creditare
Activități de consultanță 
pentru afaceri şi management
Comerț cu ridicata 
a cerealelor, semințelor 
și furajelor
Prelucrarea 
și conservarea cărnii
Activități de editare a altor 
produse software

99,999992 %
50%

86,62%

98,06%

100%

130.544.580
100

182.240.634

27.329.701

45.000

340.160.015

SOCIETATE 
NOUĂ NR. ACȚIUNI NR. PĂRȚI 

SOCIALE
VALOARE

NOMINALĂ

AGRICOVER CREDIT IFN SA
AGROADVICE SRL
AGRICOVER SA
ABATORUL PERIȘ SA
AGRICOVER TECHNOLGY SRL

11.792.496

90.640.534
254.321.497

10

4.500

10,00
10,00
0,10
0,10
10,00

Numărul de acțiuni și valoarea nominală a acțiunilor emise de Agricover Holding SA 
deținute în filiale sale:

Societatea mai deține titluri sub forma de interese de participare 
în următoarele entități asociate:

DENUMIREA 
FILIALEI

OBIECTUL 
DE ACTIVITATE

PROCENT 
DEȚINUT

VALOARE LA
 31.12. 020 (LEI)

DANUBE GRAIN 
SERVICES SRL

Activități de recoltare 24% 1.757.689
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INTERACȚIUNI CU PIAȚA DE CAPITAL
Agricover Holding SA a emis obligațiuni în valoare de 40 milioane euro. Obligațiunile sunt 
negarantate, valoarea nominală a unei obligațiuni fiind de 50.000 de euro, cu o rată a cuponu-
lui de 3,5%. Emisiunea s-a desfășurat printr-un plasament privat la BVB încheiat în ianuarie 
2021, care a fost supra subscris și s-a bucurat de o audiență diversificată, atât în rândul in-
vestitorilor instituționali (fonduri deschise de investiții, bănci comerciale, instituții financiare 
internaționale), precum și în rândul investitorilor din categoria „private banking”. Obligațiunile 
au fost listate pentru tranzacționare pe data de 31.03.2021.
Sumele atrase prin emisiunea de obligațiuni sunt destinate finanțării operațiunilor de credi-
tare ale Agricover Credit IFN SA.

MANAGEMENTUL RISCURILOR
Afacerile derulate în cadrul Grupului presupun asumarea anumitor riscuri în măsura în care 
ele pot fi gestionate cu profesionalism în baza resurselor la dispoziția Grupului. Politica de 
gestionare a riscurilor presupune identificarea tuturor riscurilor majore pentru Grup, evalu-
area lor, și alocarea de resurse de capital adecvate pentru a gestiona impactul lor în caz de 
materializare.  
Consiliul de Administrație al Agricover Holding SA are responsabilitatea de a stabili și evalua 
cadrul general de gestionare a riscului. Grupul își evaluează cu regularitate politicile de ges-
tionare a riscurilor pentru a reflecta schimbările survenite pe piață, noile produse și servicii 
oferite, și pentru a introduce cele mai bune practici din domeniu. Obiectivul urmărit de Grup 
este acela de a balansa în mod corespunzător riscurile și beneficiile, în scopul gestionarii 
potențialelor efecte adverse asupra performanței financiare a Grupului.
Grupul își definește riscul, atât din perspectiva probabilității de suferi pierderi, cât și din cea 
de a pierde oportunități, din cauze interne sau externe.
Politicile de gestionare a riscurilor sunt stabilite la nivelul fiecărei Filiale cu scopul de a iden-
tifica și analiza riscurile specifice, de a stabili anumite limite și controale și pentru a monitori- 
za incidența riscurilor și respectarea limitelor. Acestea sunt evaluate cu regularitate și prin 
training și menținerea unor standarde și proceduri de gestionare a lor, Grupul are în vedere 
menținerea unui mediu de control disciplinat și constructiv în care fiecare angajat își înțelege 
rolul și obligațiile.

Lista principalelor riscuri care pot afecta activitățile desfășurate de Grup:
• Clienții Grupului s-ar putea afla in situația de a nu își executa obligațiile de plată din cauza 
condițiilor economice adverse induse de: potențiale schimbări în politicile guvernamentale și 
europene în materie de subvenții, volatilitatea prețurilor produselor agricole și schimbările 
climatice.
• Riscuri juridice și de conformitate
• Riscuri operaționale
• Riscuri reputaționale
• Riscuri induse de evoluția piețelor financiare (ex: lichiditate, risc de dobândă sau de rată de 
schimb)
În cazul specific al Abatorul Periș SA:
• Riscuri induse de volatilitatea prețului cărnii de porc și a condițiilor de piață care influ-
ențează prețul produselor specifice
• Riscuri induse de epidemiile în rândul efectivelor de porcine.

Expunerea Grupului la riscuri este prezentată în Nota 7 la Situațiile financiare consolidate 
conform IFRS la 31 decembrie 2020 ale Agricover Holding.
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DECLARAȚIA 
ADMINISTRATORILOR
Membrii Consiliului de Administrație ai Agricover Holding SA 
declară că, după cunoștințele noastre, situațiile financiare IFRS  
consolidate ale societății Agricover Holding pentru 2020  au fost 
întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile, 
oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, 
obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere 
ale Agricover Holding SA sau ale filialelor acestuia incluse în 
procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul 
administratorilor Agricover Holding SA cuprinde o analiză 
corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o 
descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice acti- 
vității desfășurate.

RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT 
ȘI RISC DESPRE ACEST COMITET
Comitetul de audit și risc este format din trei membri:
NUME     FUNCȚIE     CALITATE
Madeline Alexander   Președinte    Expert independent
Martinus Johannes Elling  Membru    Administrator 
          neexecutiv, 
          independent
Ștefan Bucataru   Membru    Administrator 
          executiv

Membrii Comitetului au o experiență financiară și de afaceri semnificativă.
Vechimea mandatelor membrilor Comitetului de audit și risc la data de 31 decembrie 2020 este 
prezentată mai jos: 
• Dna. Madeline Dalila Alexander, 6 luni
• Dl. Martinus Johannes Elling, 3 ani și 1 lună
• Dl. Stefan Doru Bucataru, 3 ani și 1 lună
Schimbări în Comitetului de audit și risc: Pe 12 august 2020, Madeline Dalila Alexander a fost 
numită membru expert, independent a comitetului. Madeline Dalila Alexander nu este membră 
a Consiliului de Administrație. Ceilalți doi membri ai comitetului sunt și membri ai Consiliului de 
Administrație. Pe 6 octombrie 2020, Madeline Dalila Alexander a fost numită președinte a Comi- 
tetului de audit și risc, înlocuindu-l pe dl. Martinus Johannes Elling în funcția de președinte.  Dl. 
Elling continuă ca membru al acestei comisii și membru al Consiliului de Administrație. 

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI:
Principalele sarcini și responsabilități ale Comitetului de Audit și Risc includ următoarele:
• să monitorizeze integritatea situațiilor financiare (inclusiv raportul anual și raportul intermediar);
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• monitorizarea alegerii politicilor și principiilor contabile, monitorizarea și revizuirea în mod 
specific a procesului de raportare financiară, revizuirea hotărârilor conducerii în ceea ce privește 
situațiile financiare intermediare și anuale;
• să revizuiască eficacitatea controalelor financiare interne ale companiei și a sistemelor de con-
trol intern și de gestionare a riscurilor;
• supravegherea conformității cu reglementările, a eticii, procedurile de detectare și prevenire a 
fraudei;
• să revizuiască eficacitatea funcției de audit intern și să exercite supravegherea funcției de audit 
intern;
• să revizuiască și să monitorizeze capacitatea de reacție a conducerii la constatările și recoman-
dările auditorului intern;
• supravegherea angajării, performanței și independenței auditorilor externi: în mod specific: a 
relației cu auditorul extern (inclusiv performanța acestuia); revizuirea domeniului de aplicare și a 
rezultatelor auditului și a eficacității procesului; aprobarea onorariilor auditorilor (inclusiv taxele 
care nu sunt de natura celor de audit);
• revizuirea anuală a regulamentului Comitetului de Audit și de Risc.

RAPORTARE
În sensul prezentului raport, Grupul include următoarele societăți: a) Agricover Holding SA, b) 
Agricover Credit IFN SA, c) Agricover SA, d) Abatorul Periș SA, e) Agricover Technology SRL.
Pe data de 3 noiembrie 2020, președintele Comitetului de Audit și Risc a prezentat Consiliului de 
Administrație raportul de activitate (activități și discuții-cheie) al Comitetului.
Președintele Comitetului de Audit și Risc este disponibil în cadrul Adunărilor Generale ale Acționa- 
rilor pentru a răspunde la întrebări cu privire la raportul de activitate al Comitetului de Audit și 
Risc precum și la alte aspecte ce țin de competența acestui Comitet.

ÎNTÂLNIRI ALE COMITETULUI DE AUDIT ȘI RISC
Comitetul de Audit și Risc s-a întrunit de șase ori pe parcursul anului la următoarele date: a) 6 
iulie, b) 8 iulie, c) 31 august, d) 14 septembrie, e) 28 octombrie, f) 14 decembrie.
Toate aceste reuniuni au fost documentate cu minute, toți membrii fiind prezenți. Temele dis-
cutate au fost în concordanță cu obiectivele Comitetului. Pentru detalii, vă rugăm să consultați 
ordinea de zi a reuniunilor Comitetului de audit și risc. În plus, pe baza temelor de pe ordinea 
de zi, la reuniuni au participat auditorul intern și diverși membri ai conducerii (inclusiv Directorii 
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Financiari ai filialelor Companiei). Auditorul extern a participat, de asemenea, la aceste reuniuni, 
după caz, pentru a raporta cu privire la progresele înregistrate în auditul extern. 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ÎN 2020
RAPORTARE FINANCIARĂ
Rolul principal al Comitetului de audit și de risc, în ceea ce privește raportarea financiară, a fost de 
a revizui situațiile financiare semestriale pentru 2020 și anuale 2019 (IFRS statutar și individual/
consolidat), împreună cu managementul companiilor, cât și cu auditorul extern, și de a raporta 
consiliului de administrație.
Această revizuire s-a axat, în principal, pe:
• Monitorizarea procesului de raportare financiară;
• Caracterul adecvat al politicilor și practicilor contabile;
• Claritatea informațiilor și respectarea standardelor de raportare financiară și a cerințelor rele-
vante de raportare financiară și de guvernanță; Și
• Aspecte materiale în care au fost aplicate hotărâri semnificative sau au existat discuții cu audi-
torul extern.
• Monitorizarea procesului de derogare de la controalele standard.

RELAȚIA CU AUDITORUL EXTERN
Întrucât mandatul de 3 ani al E&Y expira, Comitetul de Audit și Risc a luat în considerare propu-
nerea conducerii de numire a unui nou auditor extern. KPMG a fost numit în calitate de auditor 
extern pentru un mandat similar de 3 ani, în baza unui proces de licitație. Comitetul de audit și 
risc consideră KPMG ca fiind independent în rolul de auditor extern.

AUDITUL INTERN
Departamentul de audit intern este condus de Florin Minea, Manager Audit Intern, și mai include 
2 auditori interni. Departamentul de audit intern îndeplinește funcția de audit intern a întregului 
Grup, și anume Agricover IFN, Abatorul Periș și Agricover SA, inclusiv Agricover Holding.  Au 
fost elaborate și realizate planuri de audit intern pentru Agricover Credit IFN și Agricover SA. 

Florin Minea este responsabil pentru toate aspectele auditului intern și asigură funcționarea efi-
cientă a funcției de audit intern. Managerul de audit intern al grupului raportează în mod 
indepen-dent Comitetului de audit și de risc în ceea ce privește activitatea și constatările funcției 
de audit intern, precum și asupra capacității de reacție a managementului la constatări și 
recomandări. În cursul anului 2020, Comitetul de audit și risc a monitorizat finalizarea planului 
de audit intern pentru 2020, astfel cum a fost aprobat de Consiliul de administrație la sfârșitul 
anului 2019. Con-statările, punerea în aplicare a planurilor de acțiune convenite și 
angajamentele ulterioare au fost de asemenea supravegheate de Comitetul de audit și de risc.

În cursul anului 2020 au fost finalizate următoarele angajamente de audit intern:
Pentru Agricover Credit IFN:

• Aprobarea solicitărilor de credit (evaluare verde - satisfăcător)
• Activarea contractelor (evaluare verde - satisfăcător)
• Trageri din contractele de credit  (evaluare galben - oportunități de îmbunătățire)
• Gestionarea riscurilor semnificative (evaluare galben – oportunități de îmbunătățire)
• Monitorizarea expunerilor individuale (evaluare portocaliu – oportunitate majoră de îm-
bunătățire)
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• KYC/AML/CFT/IS (evaluare
galben – oportunități de îm-
bunătățire)

Pentru Agricover SA:
• Politica de risc de credit
(evaluare galben – oportu-
nități de îmbunătățire).
Toate misiunile de audit intern
iau în considerare elementele
legate de derogările de la
sistemele de control și, prin
urmare, acestea sunt vizibile
pentru comitetul de audit și
risc pentru monitorizarea și
evaluarea riscurilor.
Comitetul de audit și de risc
a revizuit și a aprobat, de
asemenea, Planul de audit
intern pentru 2021, atât pen-
tru Agricover Credit IFN, cât și
pentru Agricover SA, și a re-
comandat aprobarea de către
Consiliul de Administrație.

MANAGEMENTUL 
RISCURILOR
Principalele sarcini ale Comi-

tetului din perspectiva gestionării riscurilor cuprind revizuirea proceselor globale de evaluare a 
riscurilor ale grupului, inclusiv capacitatea de a identifica și gestiona noi riscuri. În plus, acesta 
este responsabil pentru a lua în considerare oportunitatea procesului de revizuire a riscurilor al 
grupului și pentru a consilia Consiliul de Administrație cu privire la expunerile actuale la risc ale 
grupului.
Cadrul de gestionare a riscurilor al Grupului continuă să fie consolidat. În cursul anului 2020, 
Comitetul de audit și risc a supravegheat elaborarea unui cadru de conformitate pentru Agricover 
SA și a demarat procesul de elaborare a unei politici de prevenire a fraudei la nivel de grup.
S-a acordat o atenție deosebită monitorizării impactului pandemiei COVID 19. Pe parcursul anu-
lui, nu a existat niciun impact semnificativ asupra afacerii. Grupul a adoptat măsuri stricte de
protecție, iar telemunca a fost disponibilă încă din prima zi, pentru toate societățile grupului.
Abatorul Periș SA a gestionat pandemia fără întreruperea activității. În ceea ce privește celelalte
întreprinderi (Agricover SA și Agricover Credit IFN), nu au existat focare înregistrate în sediile lor
centrale. Activitatea de back-office s-a desfășurat prin telemuncă, în timp ce echipele comerciale
mobile au redus contactul fizic cu fermierii, folosind instrumente digitale.
Ca parte a supravegherii gestionării riscurilor și a conformității cu reglementările legale, a eticii
și a liniilor telefonice de apel pentru avertizorii de integritate, Comitetul de audit și risc monitori- 
zează periodic:
• Lista litigiilor și implicațiile potențiale
• Rezultatele diferitelor controale/misiuni de supraveghere efectuate de autoritățile locale și de
autoritățile de reglementare.
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GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
Comitetul de audit și de risc și-a revizuit regulamentul de funcționare și l-a prezentat Consiliului 
de Administrație spre aprobare. Comitetul de audit și risc a monitorizat schimbările de manage-
ment (pozițiile de vârf), a evaluat impactul acestor modificări și a discutat recomandările.
Alte subiecte supravegheate de Comitetul de audit și risc:
În cursul anului 2020, Comitetul de audit și de risc a asigurat supravegherea procesului de emitere 
de obligațiuni. Obligațiunile urmează să fie emise în primul trimestru al anului 2021 și apoi listate 
la BVB.   

Membrii Consiliului de Administrație ai Agricover Holding SA declară că , după cunoștințele no-
astre, situațiile financiare IFRS  consolidate ale societății Agricover Holding pentru 2020  au fost 
întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă 
cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Agricover 
Holding SA sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare 
și că raportul administratorilor Agricover Holding SA cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și 
performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice 
activității desfășurate.

RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT ȘI RISC
DESPRE ACEST COMITET
Comitetul de audit și risc este format din trei membri:
NUME     FUNCȚIE   CALITATE
Madeline Alexander   Președinte   Expert independent
Martinus Johannes Elling  Membru   Administrator neexecutiv, 
         independent
Ștefan Bucataru   Membru   Administrator executiv

Membrii Comitetului au o experiență financiară și de afaceri semnificativă.
Vechimea mandatelor membrilor Comitetului de audit și risc la data de 31 decembrie 2020 este 
prezentată mai jos: 
• Dna. Madeline Dalila Alexander, 6 luni
• Dl. Martinus Johannes Elling, 3 ani și 1 lună
• Dl. Stefan Doru Bucataru, 3 ani și 1 lună
Schimbări în Comitetului de audit și risc: Pe 12 august 2020, Madeline Dalila Alexander a fost 
numită membru expert, independent a comitetului. Madeline Dalila Alexander nu este membră 
a Consiliului de Administrație. Ceilalți doi membri ai comitetului sunt și membri ai Consiliului de 
Administrație. Pe 6 octombrie 2020, Madeline Dalila Alexander a fost numită președinte a Comi-
tetului de audit și risc, înlocuindu-l pe dl. Martinus Johannes Elling în funcția de președinte.  Dl. 
Elling continuă ca membru al acestei comisii și membru al Consiliului de Administrație. 

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI:
Principalele sarcini și responsabilități ale Comitetului de Audit și Risc includ următoarele:
• să monitorizeze integritatea situațiilor financiare (inclusiv raportul anual și raportul intermedi-
ar);
• monitorizarea alegerii politicilor și principiilor contabile, monitorizarea și revizuirea în mod 
specific a procesului de raportare financiară, revizuirea hotărârilor conducerii în ceea ce privește 
situațiile financiare intermediare și anuale;
• să revizuiască eficacitatea controalelor financiare interne ale companiei și a sistemelor de con-
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trol intern și de gestionare a riscurilor;
• supravegherea conformității cu reglementările, a eticii, procedurile de detectare și prevenire a 
fraudei;
• să revizuiască eficacitatea funcției de audit intern și să exercite supravegherea funcției de audit 
intern;
• să revizuiască și să monitorizeze capacitatea de reacție a conducerii la constatările și recoman-
dările auditorului intern;
• supravegherea angajării, performanței și independenței auditorilor externi: în mod specific: a 
relației cu auditorul extern (inclusiv performanța acestuia); revizuirea domeniului de aplicare și a 
rezultatelor auditului și a eficacității procesului; aprobarea onorariilor auditorilor (inclusiv taxele 
care nu sunt de natura celor de audit);
• revizuirea anuală a regulamentului Comitetului de Audit și de Risc.

RAPORTARE
În sensul prezentului raport, Grupul include următoarele societăți: a) Agricover Holding SA, b) Agri-
cover Credit IFN SA, c) Agricover SA, d) Abatorul Periș SA, e) Agricover Technology SRL.
Pe data de 3 noiembrie, președintele Comitetului de Audit și Risc a prezentat Consiliului de Admi- 
nistrație raportul de activitate (activități și discuții-cheie) al Comitetului.
Președintele Comitetului de Audit și Risc este disponibil în cadrul Adunărilor Generale ale Acțio- 
narilor pentru a răspunde la întrebări cu privire la raportul de activitate al Comitetului de Audit și 
Risc precum și la alte aspecte ce țin de competența acestui Comitet.

ÎNTÂLNIRI ALE COMITETULUI 
DE AUDIT ȘI RISC
Comitetul de Audit și Risc s-a întrunit de șase ori pe parcursul anului la următoarele date: a) 6 iulie, 
b) 8 iulie, c) 31 august, d) 14 septembrie, e) 28 octombrie, f) 14 decembrie.
Toate aceste reuniuni au fost documentate cu minute toți membrii fiind prezenți.  Temele discutate 
au fost în concordanța cu obiectivele Comitetului. Pentru detalii, vă rugăm să consultați ordinea de zi 
a reuniunilor Comitetului de audit și risc.  În plus, pe baza temelor de pe ordinea de zi, la reuniuni au 
participat auditorul intern și diverși membri ai conducerii (inclusiv Directorii Financiari ai filialelor 
Companiei). Auditorul extern a participat, de asemenea, la aceste reuniuni, după caz, pentru a ra-
porta cu privire la progresele înregistrate în auditul extern. 

ACTIVITAȚI PRINCIPALE ÎN 2020
RAPORTARE FINANCIARĂ
Rolul principal al Comitetului de audit și de risc, în ceea ce privește raportarea financiară, a fost de 
a revizui situațiile financiare semestriale pentru 2020 și anuale 2019 (IFRS statutar și individual/
consolidat), împreună cu managementul companiilor, cât și cu auditorul extern, și de a raporta con-
siliului de administrație.
Această revizuire s-a axat, în principal, pe:
• Monitorizarea procesului de raportare financiară;
• Caracterul adecvat al politicilor și practicilor contabile;
• Claritatea informațiilor și respectarea standardelor de raportare financiară și a cerințelor rele-
vante de raportare financiară și de guvernanță; Și
• Aspecte materiale în care au fost aplicate hotărâri semnificative sau au existat discuții cu auditorul 
extern.
• Monitorizarea procesului de derogare de la controalele standard.
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RELAȚIA CU AUDITORUL EXTERN
Întrucât mandatul de 3 ani al E&Y expira, Comitetul de Audit și Risc a luat în considerare propu-
nerea conducerii de numire a unui nou auditor extern. KPMG a fost numit în calitate de auditor 
extern pentru un mandat similar de 3 ani, în baza unui proces de licitație. Comitetul de audit și 
risc consideră KPMG ca fiind independent în rolul de auditor extern.
În cursul anului, auditorul extern desemnat a prestat servicii de altă natură decât serviciile de 
audit în valoare de 120.421 RON.
Pentru a evalua posibilele riscuri, Comitetul de audit și Risc a solicitat în mod special auditorului 
extern să raporteze cu privire la derogare de la controalele standard.

AUDITUL INTERN
Departamentul de audit intern este condus de Florin Minea, Manager Audit Intern, și mai include 
2 auditori interni. 
Departamentul de audit intern îndeplinește funcția de audit intern a întregului Grup, și anume 
Agricover IFN, Abatorul Periș și Agricover SA, inclusiv Agricover Holding.  Au fost elaborate și 
realizate planuri de audit intern pentru Agricover Credit IFN și Agricover SA. 
Florin Minea este responsabil pentru toate aspectele auditului intern și asigură funcționarea 
eficientă a funcției de audit intern. Managerul de audit intern al grupului raportează în mod in-
dependent Comitetului de audit și de risc în ceea ce privește activitatea și constatările funcției 
de audit intern, precum și asupra capacitații de reacție a managementului la constatări și reco-
mandări.
În cursul anului 2020, Comitetul de audit și risc a monitorizat finalizarea planului de audit intern 
pentru 2020, astfel cum a fost aprobat de Consiliul de administrație la sfârșitul anului 2019. Con-
statările, punerea în aplicare a planurilor de acțiune convenite și angajamentele ulterioare au 
fost de asemenea supravegheate de Comitetul de audit și de risc.
În cursul anului 2020 au fost finalizate următoarele angajamente de audit intern:
Pentru Agricover Credit IFN:
• Aprobarea solicitărilor de credit (evaluare verde-satisfăcător)
• Activarea contractelor (evaluare verde-satisfăcător)
• Trageri din contractele de credit  (evaluare galben - oportunități de îmbunătățire)
• Gestionarea riscurilor semnificative (evaluare galben – oportunități de îmbunătățire)
• Monitorizarea expunerilor individuale (evaluare portocaliu – oportunitate majoră de îmbunătățire)
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• KYC/AML/CFT/IS (evaluare galben – oportunități de îmbu- 
nătățire)
Pentru Agricover SA:
• Politica de risc de credit (evaluare galben – oportunități de 
îmbunătățire)
Toate misiunile de audit intern iau în considerare elementele 
legate de derogările de la sistemele de control și, prin urmare, 
acestea sunt vizibile pentru comitetul de audit și risc pentru 
monitorizarea și evaluarea riscurilor.

Comitetul de audit și de risc a revizuit și a aprobat, de asemenea, Planul de audit intern 
pentru 2021, atât pentru Agricover Credit IFN, cât și pentru Agricover SA, și a recomandat 
aprobarea de către Consiliul de Administrație.

MANAGEMENTUL RISCURILOR
Principalele sarcini ale Comitetului din perspectiva gestionării riscurilor cuprind revizuirea 
proceselor globale de evaluare a riscurilor ale grupului, inclusiv capacitatea de a identifica 
și gestiona noi riscuri. În plus, acesta este responsabil pentru a lua în considerare opor-
tunitatea procesului de revizuire a riscurilor al grupului și pentru a consilia Consiliul de 
Administrație cu privire la expunerile actuale la risc ale grupului.

Cadrul de gestionare a riscurilor al Grupului continuă să fie consolidat. În cursul anului 
2020, Comitetul de audit și risc a supravegheat elaborarea unui cadru de conformitate pen-
tru Agricover SA și a demarat procesul de elaborare a unei politici de prevenire a fraudei la 
nivel de grup.
S-a acordat o atenție deosebită monitorizării impactului pandemiei COVID 19. Pe parcursul 
anului, nu a existat niciun impact semnificativ asupra afacerii. Grupul a adoptat măsuri 
stricte de protecție, iar telemuncă a fost disponibilă încă din prima zi, pentru toate socie- 
tățile grupului.  Abatorul Periș SA a gestionat pandemia fără întreruperea activității. În ceea 
ce privește celelalte întreprinderi (Agricover SA și Agricover Credit IFN), nu au existat fo-
care înregistrate în sediile lor centrale. Activitatea de back-office s-a desfășurat prin tele-
muncă, în timp ce echipele comerciale mobile au redus contactul fizic cu fermierii, folosind 
instrumente digitale.
Ca parte a supravegherii gestionării riscurilor și a conformității cu reglementările legale, a 
eticii și a liniilor telefonice de apel pentru avertizorii de integritate, Comitetul de audit și risc 
monitorizează periodic:
• Lista litigiilor și implicațiile potențiale  
• Rezultatele diferitelor controale/misiuni de supraveghere efectuate de autoritățile locale 
și de autoritățile de reglementare.

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
Comitetul de audit și de risc și-a revizuit regulamentul de funcționare și l-a prezentat Con-
siliului de Administrație spre aprobare. Comitetul de audit și risc a monitorizat schimbările 
de management (pozițiile de vârf), a evaluat impactul acestor modificări și a discutat reco-
mandările.
Alte subiecte supravegheate de Comitetul de audit și risc:
În cursul anului 2020, Comitetul de audit și de risc a asigurat supravegherea procesului de 
emitere de obligațiuni. Obligațiunile urmează să fie emise în primul trimestru al anului 2021 
și apoi listate la BVB.   
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AGRICOVER HOLDING SA
CADRUL LEGISLATIV
Prezenta declarație nefinanciară cuprinde informații referitoare la activitatea grupului Agricover 
pentru anul 2020, cât și informații relevante care contribuie la înțelegerea performanței sociale și de 
mediu și evaluează impactul activității noastre pe piața locală. Importanța dezvăluirii de către între-
prinderi a informațiilor privind sustenabilitatea, cum ar fi factorii sociali și de mediu, cu scopul de 
a identifica riscurile legate de sustenabilitate și de a crește încrederea investitorilor și a consuma-
torilor, este cunoscută în contextul european. Prezentarea de informații nefinanciare constituie un 
element determinant pentru gestionarea tranziției către o economie sustenabilă la nivel mondial, 
care să combine profitabilitatea pe termen lung cu justiția socială și protecția mediului. În acest con-
text, prezentarea de informații nefinanciare contribuie la măsurarea, monitorizarea și gestionar-
ea performanțelor întreprinderilor și a impactului lor asupra societății. Strategia de sustenabilitate 
reprezintă un element esențial al modului în care Grupul nostru își desfășoară activitatea curentă. 
În acest sens, avem deosebită grijă să lăsăm o amprentă pozitivă asupra angajaților, partenerilor de 
afaceri, comunității de care aparținem și asupra mediului înconjurător. 

RAPORTUL 
DE SUSTENABILITATE / 
DECLARAȚIE 
NEFINANCIARĂ
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În conformitate cu prevederile Ordinului Ministe- 
rului Finanțelor Publice Nr. 3456/2018 din 1 noiem-
brie 2018 privind modificarea și completarea unor 
reglementări contabile (i.e. Ordinul 1802/2016), en-
titățile care la data bilanțului depășesc criteriul de 
a avea un număr mediu de 500 angajați în cursul 
exercițiului financiar, trebuie să includă în raportul 
administratorilor sau să întocmească o  declarație 
nefinanciară separată, care să prezinte, în măsu-
ra în care acestea sunt relevante pentru înțele-
gerea dezvoltării, performanței și poziției grupului 
și a impactului  activității sale, informații privind 
cel puțin aspecte de mediu, sociale și de perso- 
nal, respectarea drepturilor omului, combaterea 
corupției și a dării de mită.
Astfel, având în vedere prevederile prezentate mai 

sus, Agricover Holding S.A. are obligația de a întocmi la 31.12.2020 o declarație nefinanciară.
Necesitatea de a îmbunătăți prezentarea de informații sociale și de mediu de către întreprinderi a 
fost reiterată în Comunicarea Comisiei Europene din data de 25 octombrie 2011 intitulată ,,O nouă 
strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor” și adoptată ulterior 
prin Directiva UE nr. 95/2014.

STRATEGIA DE SUSTENABILITATE
Strategia de sustenabilitate reprezintă un element esențial al modului în care Grupul Agricover 
Holding S.A. își desfășoară activitatea curentă. În acest sens, avem o deosebită grijă să lăsăm o 
amprentă pozitivă asupra mediului înconjurător, comunităților de care aparținem, partenerilor de 
afaceri și asupra angajaților.

Cu scopul de a oferi o înțelegere cât mai completă a modului în care Agricover Holding S.A. activează 
și de a identifica aspectele relevante și semnificative pentru activitatea desfășurată de către Grup, 
am analizat reglementările din legislația europeană și națională privind raportarea nefinanciară, 
precum și alte standarde de raportare nefinanciară emise la nivel internațional. Prezenta declarație 
nefinanciara  cuprinde informații referitoare la activitatea noastră, dar și informații relevante care 
contribuie la înțelegerea performanței sociale și de mediu, precum și impactul activității noastre în 
comunitatea de afaceri locală și regională.
Aspecte de mediu
Aspecte de personal
Aspecte sociale
Drepturile omului și diversitate
Combaterea fraudei și corupției
În cadrul Agricover Holding S.A. adoptăm o practică care vizează mai multe părți interesate și ur-
mărim o creștere durabilă și sustenabilă, axată pe reconciliere echitabilă, atât pentru atingerea 
propriilor obiective de afaceri, cât și ale partenerilor noștri.

ABORDAREA NOASTRĂ
Managementul sustenabilității se bazează pe căutarea alinierii intereselor și obiectivelor de dez-
voltare ale Grupului cu principiile valorilor umane comune, tendințelor și priorităților globale de 
dezvoltare la nivel național și internațional. Această abordare implică integrarea obiectivelor eco-
nomice, cu cele de mediu și sociale în sistemul de guvernanță corporativă atunci când se iau decizii 
de afaceri.
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În ceea ce privește rolul nostru în angrenajul relațiilor de afaceri cu partenerii noștri, lucrăm con-
stant pentru a identifica și promova soluții de reducere a consumului de resurse naturale și pentru 
a elimina riscurile potențiale legate de mediu. Cât mai mulți fermieri români trebuie să dezvolte 
afaceri de succes, astfel încât agricultura românească să-și atingă potențialul de dezvoltare și să 
continue să aibă un cuvânt de spus în agricultura europeană și internațională. Cu cât agricultura 
româneasca devine un model recunoscut de abordare sustenabilă, cu atât Grupul Agricover își va 
fi îndeplinit rolul de lider local și regional. În egală măsură, în activitatea noastră internă, evaluăm 
sistematic impactul nostru asupra mediului și introducem măsuri de control pentru a reduce riscul 
de mediu la un nivel cât mai scăzut posibil.
Agricover Holding S.A. este promotor ferm al colaborării, promovând parteneriate cu valori co-
mune, care amplifică eforturile noastre colective, reducând costurile și crescând exponențial im-
pactul pozitiv.
Începem în comunitățile noastre locale și lucrăm pentru implicarea a cât mai multor parteneri. Ne 
uităm dincolo de aspectul pur tranzacțional al relațiilor de afaceri și colaborăm pentru a dezvolta 
programe care sunt aplicabile pe scară largă pentru a determina schimbări durabile și semnifica-
tive. Prin activitatea noastră de bază, susținem atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) 
ale Națiunilor Unite până în 2030. Cele 17 ODD reprezintă strategia globală pentru atingerea unui vii-
tor mai bun și mai sustenabil pentru toată omenirea. Ele pornesc de la recunoașterea provocărilor 
majore cu care ne confruntăm la nivel mondial, inclusiv sărăcia, inegalitatea, schimbarea climei, 
degradarea mediului, pacea și justiția și propun rezolvarea lor pe baza celor mai bune practici in-
ternaționale. Ne dezvoltăm continuu modelul de afaceri, astfel încât prin obiectivul nostru corporativ 
să obținem rezultate pozitive pe termen lung pentru grupul nostru, valoare pentru acționarii noștri 
și niveluri de satisfacție crescute pentru partenerii noștri interni și externi.

ASPECTE DE MEDIU
Agricover Holding S.A. recunoaște relevanța și im-
portanța riscurilor legate de răspunderea față de 
protecția mediului, mai ales în contextul impera- 
tivului ODD-2 “Eradicarea Foametei” în ceea ce 
privește rolul instrumental pe care îl are sectorului 
agroalimentar, acela de a oferi soluții cheie pen-
tru dezvoltarea economică și pentru  eradicarea 
foametei și a sărăciei.
Fermierii români contribuie la atingerea ODD-
2 prin producția în continuă creștere și exportul 
semnificativ de cereale. Începând cu anul 2018, 
producția anuală totală de cereale recoltate în 
România a fost de peste 35,8 de milioane de tone 
(conform Eurostat, în 2020, în contextul unui an se-
cetos, producția la principalele culturi în Romania 
a fost de 21,13 mil tone). În ciuda poziției sale deja 
puternice în Uniunea Europeana, sectorul agricol 
roman  încă deține un potențial semnificativ de 
creștere. Astăzi, doar aproximativ jumătate din ca-

ANGAJAȚII NOȘTRI

FOCUS PE CLIENȚI

EXCELENȚĂ ÎN GESTIONAREA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE ȘI SERVICII

COMPETENȚE FUNDAMENTALE DE INOVARE

CALITATE EFICIENȚĂ ÎN PROCESE
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pacitatea sa agricolă este exploatată profesional, iar randamentele medii sunt  la jumătate din 
cele obținute de fermierii din Franța și Germania. Cu toate acestea, fermierii români adoptă 
rapid noile tehnologii și practici agricole în urma cărora producția totală a principalelor sale 
culturi s-a triplat în perioada 2000-2018.
În acest context, rolul Agricover de a facilita succesul în afaceri al fermierilor țării are o con-
tribuție directă la susținerea eforturile generale pentru depășirea provocărilor prezentate de 
creșterea continuă a populației planetei. În același timp, promovăm utilizarea durabilă a re-
surselor naturale. În activitatea noastră de bază, sprijinim în mod activ atingerea ODD 2 - 
„Eradicarea foametei”. 

În România, ne concentrăm nu numai pe sprijinirea celor 4.000 de fermieri mari ai țării (care 
lucrează 400 de hectare sau mai mult), ci și asupra celor 20.000 de proprietari mici (care 
lucrează între 50 și 400 de hectare), a căror productivitate rămâne cu mult în urma celor din 
țările dezvoltate din Uniunea Europeana. Agricover nu este o companie de tehnologie, însă 
rețeaua sa de furnizori de tehnologii agricole include cele mai mari și inovatoare firme la nivel 
mondial. În același timp, rețeaua noastră de creditori și investitori financiari include cele mai 
mari instituții financiare internaționale. Considerăm că adoptarea la scară largă a tehnologiei 
de ultimă generație de către cât mai mulți fermieri din România, finanțați în mod adecvat, 
poate contribui la maximizarea producției pentru fiecare hectar din capacitatea agricolă în-
semnată a țării. Maximizarea durabilă a productivității agricole și a eficienței resurselor este 
vitală pentru protejarea mediului. Eficientizarea culturilor - creșterea productivității medii a 
culturilor majore ale țării, fără a utiliza mai mult pământ, apă sau aporturi - va ajuta fermierii 
români să crească producția într-un mod ecologic, prin utilizarea eficientă a soluțiilor de pro-
tecție a culturilor și a nutrienților. Prin urmare, rolul nostru este în principal acela de a facilita 
o legătura esențială între beneficiarii și furnizorii de tehnologie și finanțare.

UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR
În planul activității interne, filialele Agricover Holding S.A. sunt angajate, în limite rezonabile, 
să gestioneze toate aspectele legate de protecția mediului și de răspunderea socială, indife- 
rent dacă impactul acestora este pe termen scurt, mediu sau lung. Avem în vedere respecta- 
rea politicilor la nivel operațional pentru produsele și serviciile oferite clientelei. 

ASPECTE DE PERSONAL
În viziunea Agricover Holding S.A., creșterea economică sustenabilă are la bază societăți 
comerciale care creează locuri de muncă care să permită angajaților să desfășoare activități 
de calitate. Aspectele de personal au în general un caracter universal valabil și trebuie să 
aibă  în vedere nevoile grupurilor sociale marginalizate și dezavantajate și să contribuie la 
reducerea oricărei forme de inegalitate sau discriminare, indiferent dacă e pe bază de sex, 

Inovarea industriei 
și infrastructură

Consum și producție Parteneriate pentru 
atingerea responsabilă 

a obiectivelor
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religie sau etnie. Asigurarea unor condiții de viață sănătoase și promovarea calității vieții indife- 
rent de vârsta este la baza oricărei dezvoltări sustenabile. În cadrul Grupului Agricover Holding 
S.A., lucrează cca. 960 de angajați a căror expertiză asigură principala noastră sursă de avantaj 
competitiv. Investim în dezvoltarea personală și profesională a angajaților și în îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.
Strategia noastră de resurse umane include programe de instruire și dezvoltare profesională, 
comunicarea internă, managementul performanței, planuri de promovare și succesiune, mo-
bilitate ocupațională internă, sănătatea angajaților și securitatea muncii.
Credem în puterea fiecărui membru al echipei noastre pentru atingerea obiectivelor de busi-
ness. Ne propunem să ne îmbunătățim în fiecare zi acțiunile și rezultatele și de aceea apreciem 
și încurajăm toți membrii echipei noastre. Prin informări, școlarizări și perfecționări regulate, 
favorizăm dezvoltarea competențelor și cunoștințelor  angajaților pentru a obține rezultate de-
osebite, lucrând în siguranță, într-un mediu sănătos.
Una dintre prioritățile politicii noastre de resurse umane o reprezintă oferirea de șanse egale, 
prin asigurarea unui echilibru constant în raportul dintre femei și bărbați, atât în ceea ce privește 
posibilitatea promovării pe o poziție de conducere, cât și în ceea ce privește aplicarea practicilor 
salariale sau ale politicii de instruire.
Din structura personalului la nivel de Grup, la 31 decembrie 2020, prezentată mai jos, se evi-
dențiază raportul dintre angajații de gen feminin (41%) și angajații de gen masculin (59%).
 

0,41
FEMEI

0,59
BĂRBAȚI

AGRICOVER S.A.
Femei 37% (93 angajate)

Bărbați 63% (158  angajați)

AGRICOVER CREDIT IFN S.A
Femei 62% (99 angajate)
Bărbați 38% (61 angajați)

ABATORUL PERIȘ S.A.
Femei 37% (199 angajate)
Bărbați 63% (341 angajați)

AGRICOVER TECHNOLOGY 
S.R.L.

Femei 56% (5 angajate)
Bărbați 44% (4 angajați)

SPRIJINIM 
ÎN MOD ACTIV

ODD 3
Sănătate și bunăstare

ODD 5
Egalitate între sexe

ODD 8
Creștere economică 

și condiții de muncă decente

ODD 10
Reducerea inegalităților
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Interesul nostru pentru a acoperi nevoile de personal se manifestă prin angajarea periodică de 
personal cu studii   superioare   în domeniul nostru de activitate și prin organizarea de cursuri de 
formare profesională și perfecționare continuă a personalului existent. Astfel, dintr-un număr de 
960 de angajați la 31.12.2020, 8% dintre angajați dețin studii postuniversitare (doctorat, studii apro-
fundate și masterat), 32% sunt absolvenți de studii superioare, 22% au studii liceale, 7% dețin studii 
profesionale și 31% dețin cursuri generale și alte studii de calificare.
ABSOLVENȚI STUDII POSTUNIVERSITARE      73
ABSOLVENȚI STUDII SUPERIOARE     310
ABSOLVENȚI STUDII LICEALE     208
ABSOLVENȚI STUDII PROFESIONALE      71
ABSOLVENȚI STUDII GENERALE ȘI CURSURI DE CALIFICARE 298

La nivelul Grupului, în ceea ce privește concediul de creștere copil, acesta este acordat atât femeilor, 
cât și bărbaților. În anul 2020, au beneficiat de concediu de creștere copil 7 angajați, dintre care 
5 femei și 2 bărbați. După terminarea concediului pentru creșterea copilului, toți angajații noștri 
sunt reintegrați pe aceleași loc de muncă, cu aceleași drepturi salariale. Acest lucru este garantat 
de legislația română și de prevederile Contractului Colectiv de Muncă. Conform legislației române, 
concediul pentru creșterea copilului poate avea o durată de până la 2 ani, în funcție de opțiunea 
salariatului.
 

960 DE ANGAJAȚI 
LA 31.12.2020

Concediu 
pe caz de boală: 

6,25%

Concediu de 
sarcină sau 

îngrijire copil: 
0,73%
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SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
Ne dorim să protejăm angajații împotriva accidentelor și promovăm pro activ sănătatea și securi-
tatea în muncă. În acest sens, se garantează un mediu de lucru sigur, sănătos și igienic. Măsurile de 
protecția muncii sunt promovate luând în considerare pericolele specifice în cadrul industriei. Sunt 
interzise răul tratament fizic, amenințările, pedepsele sau măsuri disciplinare neuzuale, molesta- 
rea sau intimidarea sexuală sau de  altă natură.
Obiectivele referitoare la sănătatea și securitatea la locul de muncă sunt: 
- Zero accidente de muncă soldate cu decesul angajaților
- Monitorizarea și analiza incidentelor de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă și al 
îmbolnăvirilor profesionale.
- Susținerea de către managementul companiei a activităților menite să îmbunătățească sănătatea 
și securitatea ocupațională
NU AU FOST ÎNREGISTRATE ACCIDENTE PROFESIONALE.
NU AU FOST ÎNREGISTRATE BOLI PROFESIONALE.
ÎNTÂLNIRI ZILNICE MENITE SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA.
În cursul anului 2020 nu s-au înregistrat accidente de munca în cadrul Grupului Agricover.
Măsurile de îmbunătățire prevăd reinstruirea personalului în toate locațiile și magazinele proprii, 
în ceea ce privește utilizarea echipamentelor și a utilajelor din dotare, astfel încât să se mențină 
obiectivul de zero accidente/incidente de muncă.

CONDIȚII DE MUNCĂ
MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Conform normativului intern de acordare a echipamentului de protecție, salariații beneficiază de 
echipament individual de protecție în funcție de evaluarea de risc pentru fiecare meserie. 
In cadrul Abatorului Periș, echipamentul de protecție minim este format din: bocanci, salopetă, 
haină vătuită. Modalitățile de protecție colectivă sunt: aparate de climatizare/încălzire, materiale de 
igienă și sanitare.
Pentru activitatea desfășurată în cadrul depozitelor, condițiile de muncă se prezintă astfel:
- Iluminatul este mixt, atât natural cât și  artificial;
- Există sistem de supraveghere video și sistem de alarmă
- Există instalații de climatizare și  de încălzire;
- Există toalete, dușuri, dotate cu materiale  igienico sanitare;
- Există aparatură mecanizată pentru  ridicarea, purtarea, depozitarea materialelor 
   (transpalet hidraulic, electrostivuitor, lise);
- Există dozatoare cu apă potabilă pentru  salariați;
- Depozitele sunt dotate cu stingătoare, kituri de intervenție pentru scurgeri accidentale, truse de 
prim ajutor.

IMPACTUL 
PANDEMIEI DE COVID-19
In 2020, suma totală cheltuită pentru combaterea 
pandemiei de COVID-19 a fost de 848.320 de RON.
Sănătatea și securitatea angajaților este una dintre 
prioritățile de top în acțiunile noastre. În acest sens 
au fost luate o serie de măsuri de prevenție obliga-
torii, recomandate la intrarea în spatiile de birouri și 
de producție ale companiilor din grup:
- Măsurarea zilnică a temperaturii cu ajutorul ter-



mometrelor cu infraroșu contactless, disponibile la intrarea în sediile companiei; 
- Purtarea măștii de protecție, cu schimbarea acesteia la interval de patru ore; Fiecare angajat a 
beneficiat de câte două măști pe zi;
- Purtarea mănușilor de unică folosință doar pentru manipularea documentelor de lucru;
- Practicarea unei atente igiene a mâinilor și dezinfectarea frecventă cu soluții profesionale. 
- Dezinfecția generală a spațiilor de birouri și de producție, de două ori pe săptămână de către 
echipe specializate, cu soluții profesionale;
- Extinderea regimului de telemuncă pentru personalul Back-Office cu menținerea la minim a unei 
prezențe de 10 – 15%, prin rotație, cu respectarea  regulilor de distanțare socială și de prevenție, 
restul echipelor continuând să lucreze în regim de telemuncă;
- Reamenajarea spațiului de birouri pentru a putea fi instituită distanța de cel puțin 1,5 metri între 
birouri, cu separatoare între posturile de lucru;
- Efectuare de teste PCR în scop preventiv, costuri suportate de companie;
- Decontarea transportului alternativ “de la” și “către” sediile companiei (platformele de ride-shar-
ing Uber și Bolt, taxi, decontare combustibil pentru autovehiculele personale);

În cadrul companiilor grupului au fost impuse restricții privind:
- Organizarea de evenimente interne și externe, precum și întâlniri cu colaboratorii în spațiile de 
birouri ale companiei;
- Deplasările internaționale în interes de serviciu, cu recomandarea amânării călătoriilor în interes 
personal.
- Deplasarea între sediile companiei, cu recomandarea folosirii mijloacelor de comunicare online 
prin platformele Microsoft Teams și Zoom.

Suplimentar, încă de la începerea crizei sanitare, Abatorul Periș a implementat următoarele masuri:
- construirea unei zone de carantina, cu 40 de locuri de cazare pentru persoanele externe cazate la 
Abator care devin contact direct cu persoanele depistate pozitiv;
- construirea unei zonei de izolare, cu 16 locuri de cazare pentru persoanele externe cazate la Aba-
tor care au fost infectate cu noul coronavirus.
- dotarea tuturor zonelor “de staționare” a persoanelor cu lămpi UV și punerea acestora în funcțiune 
regulat, după un program foarte bine stabilit;
- plasarea de covoare cu dezinfectant la intrarea în Abator și la trecerea intre încăperi;
- dotarea birourilor și a zonelor de luat masa cu pereți despărțitori din Plexiglas.
- suplimentarea și lărgirea zonelor de odihnă;
- instituirea regimului de telemuncă pentru majoritatea colegilor ce pot presta munca de la distantă;
- rotația personalului, crearea unor “echipe de criza” în rezervă astfel încât sa se asigure continu-
area activității;
- testarea periodică a personalului și ori de câte ori existau suspiciuni de infectare;

INVESTIȚII ÎN PREGĂTIREA PERSONALULUI
Suma totală investită în cadrul anului 2020 se ridica la suma de 171.130 RON.
 
În cursul anului 2020, un număr de 433 angajați (45% din numărul de angajați de la 31 decembrie) 
au beneficiat de programe de pregătire pro-
fesională.
Susținem faptul că un personal bine pregătit, 
informat și implicat ajută la îmbunătățirea 
performanței. Pentru toate acestea, am re-
alizat un plan de dezvoltare al angajaților 
care se bazează pe o serie de module de 

TOTAL

AGRICOVER SA

ABATORUL PERIȘ

AGRICOVER CREDIT

171.130

81.880

9.030

80.220
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pregătire privind îmbunătățirea proceselor, califi-
care, eficientă în rezolvarea sarcinilor, dezvoltarea 
abilitaților de prezentare, cursuri tehnologice, de 
negociere, etc.
În contextul epidemiologic aferent anului 2020, 
programele de pregătire profesională au fost afec-
tate. Acestea au fost migrate către sisteme la dis-
tanță (on-line) însă, per ansamblu, întârzierile în-
registrate nu am permis atingerea obiectivelor propuse. Recuperarea întârzierilor va fi efectuată în 
cadrul anului  2021.

REMUNERAȚIE ECHITABILĂ
Un alt subiect relevant pentru noi este reprezentat de o remunerare echitabilă a an-
gajaților, asigurând salariul pentru muncă de valoare egală și motivând suplimentar 
angajații a căror calificare și performanță contribuie la îndeplinirea cu succes a obiec-
tivelor noastre de afaceri. Planul de remunerare se bazează pe principiile echității, 
transparenței, corectitudinii și competitivității salariilor și o creștere ocazională legată 
de o performanță mai bună. Monitorizarea continuă a pieței muncii ne permite să 
răspundem prompt la orice modificare salarială în zonele în care avem operațiuni, 
menținându-le astfel la niveluri competitive. Am examinat constant nivelurile inflației 
și modificările capacității de cumpărare a angajaților și, în baza concluziilor unor ast-
fel de evaluări, putem răspunde prompt la orice decizii.

 

DREPTURILE OMULUI ȘI DIVERSITATE
Agricover Holding S.A. respectă și asigură drepturile omului, recunoaște importanța 
acestora. Grupul susține pe deplin principiile fundamentale stabilite în Declarația 

Universală a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Convenția 
pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, declarațiile și convențiile Orga-
nizației Internaționale a Muncii și alte documente internaționale în domeniul drepturilor omului. 
Alinierea Grupului cu aceste principii se reflectă în politicile și acțiunile noastre în raport nu numai 
cu colegii noștri, ci și cu clienții, partenerii, reprezentanții comunităților locale și cu toți ceilalți cu 
care interacționăm. Succesul în atingerea obiectivelor de afaceri trebuie să fie incluziv și să ofere 
tuturor celor cu care interacționăm, atât din interiorul organizației, cât și din exterior, relații profe-
sionale sustenabile promovând egalitate și echitate.

OCUPAREA VOLUNTARĂ A FORȚEI DE MUNCĂ
Angajarea forței de muncă se face exclusiv pe bază de acord voluntar. Orice fel de constrângeri în 
angajarea forței de muncă sunt interzise.

NUMĂR DE ANGAJAȚI 
CARE AU BENEFICIAT DE FORMARE 

PROFESIONALĂ
163    AGRICOVER CREDIT
  62    ABATORUL PERIȘ
208    AGRICOVER SA
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TIMPUL DE MUNCĂ
Orele de muncă sunt în conformitate cu legislația muncii aplicabilă pe teritoriul României. Săptămâ-
na de lucru are 40 de ore cu asigurarea a două zile consecutive de repaus săptămânal. Orele supli-
mentare se efectuează la solicitarea managerului, cu acordul salariaților, situație în care timpul de 
lucru, inclusiv ore suplimentare, este limitat la 48 de ore săptămânal. În cazul în care compensarea 
orelor suplimentare cu timp liber plătit nu este posibilă în termenul legal, se efectuează plata orelor 
respective, conform legislației în vigoare.

SINDICATE „LIBERTATEA DE A NEGOCIA SALARIUL”
Orice angajat are dreptul să se afilieze unor sindicate și să negocieze salariul. Reprezentanții an-
gajaților nu trebuie discriminați și trebuie să aibă acces la toate locurile de muncă pentru a putea 
veghea conform funcției lor de reprezentare. În momentul de față nu există sindicate dar, în fiecare 
an, Grupul adresează o invitație de dialog social angajaților.

EXCLUDEREA MUNCII JUVENILE
În cadrul grupului angajăm persoane care au vârsta minimă de 16 ani. În cazul tinerilor în vârstă de 
până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și 30 ore pe săptămână.

REMUNERARE CORESPUNZĂTOARE ȘI POSIBILITATE DE PROMOVARE
Grupul garantează angajaților un venit corespunzător în conformitate cu prevederile legale. Ante-
rior angajării, persoanele care urmează să-și înceapă activitatea, primesc explicit informații referi-
toare la rol și la condițiile contractuale aferente. Angajații sunt sprijiniți și, în măsura posibilităților, 
sunt luați în considerare pentru viitoare funcții de management. Tuturor angajaților le sunt puse la 
dispoziție condiții de muncă corespunzătoare, conforme cu condițiile generale de muncă create sub 
protecția standardelor și regulilor naționale relevante.

EVALUAREA ANGAJAȚILOR
Se realizează anual și este bazată pe două componente:
a. Evaluarea gradului de realizare al obiectivelor de performanță ale companiei. Obiectivele indivi- 
duale se stabilesc pornind de la obiectivele companiei și în linie cu proiectele noi vizate în cadrul 
companiei.
b. Evaluarea nivelului de competențe soft de către managerul direct, cu identificarea planului de 
dezvoltare necesar în urma evaluării.
Baza de bonusare este stabilită ca % din salariul anual pentru funcțiuni de back office și ca procent 
din contribuția către performanța companiei, a portofoliului gestionat, pentru funcțiuni de vânzări. 
La nivelul Grupului există o abordare unitară de bonusare în funcție de nivelul rolului deținut în 
companie, dar și de contribuția adusă de fiecare angajat la atingerea obiectivelor de afaceri. Preocu-
parea noastră este de a menține un echilibru între preocuparea de aliniere la condițiile de angajare 
oferite de alți angajatori și necesitatea diferențierii echitabile între angajați prin recunoașterea con-
tribuției individuale la obiectivele organizației.

DIVERSITATE ȘI EGALITATE DE ȘANSE
Agricover Holding S.A. susține diversitatea și recrutează, angajează, evaluează, premiază, instru-
iește și oferă aceleași condiții de muncă persoanelor indiferent de gen, orientare sexuală, vârstă, 
rasă, culoare, etnie. Pentru angajații cu vârsta între 16 și 30 de ani politica noastră cuprinde un 
sistem de priorități și măsuri care vizează atragerea angajaților cuprinși în această grupă și crearea 
de condiții și oportunități cu scopul de a facilita succesul și realizarea personală a tinerilor angajați, 
dezvoltarea potențialului lor profesional și a capacității de management.
La nivel de grup, cei mai mulți angajați sunt persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani 
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(54%); Cel de-al doilea grup de 
angajați ca mărime este cel al 
angajaților cu vârsta de peste 
45 de ani (28%). În cadrul Gru-
pului, promovăm diversitatea 
și egalitatea de șanse și în 
legătură cu gestionarea abil-
ităților, precum și a condițiilor 
corecte de muncă, a locurilor 
de muncă moderne și remune- 

rarea echitabilă. Toți salariații sunt angajați exclusiv pe baza abilităților și compatibilității. Orice fel 
de tratament discriminatoriu al persoanelor datorită descendenței, rasei, religiei, naționalității sau 
originii, opțiunilor politice sau afilierii la un sindicat sau datorită genului sau vârstei, trebuie oprit.
A avea un mediu de lucru profesional înseamnă și faptul că Agricover Holding S.A. nu tolerează 
nicio formă de hărțuire, indiferent de formele pe care le îmbracă.
Spiritul de echipă este o componentă importantă a politicii noastre de resurse umane, care ne ghide-
ază în atragerea de noi talente în cadrul organizației. Vrem să oferim un loc de muncă unde toată 
lumea este încurajată să preia inițiativa și să  îmbunătățească procesele de lucru prin idei creative.
Credem că suntem responsabili pentru starea de bine a angajaților noștri și îi sprijinim în fiecare 
moment. De asemenea, rămânem aproape de ei atunci când aceștia îi ajută pe clienții noștri să 
găsească cele mai bune produse pentru nevoile lor sau atunci când își urmează propriile pasiuni.

FLUCTUAȚIA PERSONALULUI
În cursul anului 2020, numărul bărbaților angajați a fost aproximativ egal cu cel al femeilor, rezu-
ltând un număr de 142 de femei și 146 bărbați angajați, însă diferența este semnificativă în ceea ce 
privește numărul plecărilor: pe segmentul bărbați a fost mai mare decât cel al femeilor.

Fluctuațiile de personal au fost cu preponderență pentru persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 
45 de ani, iar în cazul bărbaților au fost într-un număr mai mare.

DIVERSITATEA MANAGEMENTULUI AGRICOVER
Managementul grupului Agricover este compus din bărbați și femei, cu experiențe profesionale 
diferite (economic, tehnic, comercial), ținându-se cont și de profilul industriei în care activează.

16-30 ani

Femei angajate în 2020

Bărbați angajați în 2020

30-45 ani Peste 45 ani

43 60 43

47 56 39

Top management
Management executiv

Agricover Credit
Agricover SA
Abatorul Periș

Top management
Management executiv
Salariu Mediu Brut (RON)

18 (75%) Bărbați

4 Bărbați
8 Bărbați
6 Bărbați

26.692 Bărbați

6 (25%) Femei

3 Femei
2 Femei
1 Femeie

27.372 Femei

54%

48%

67%

59%

67%

56

28%

35%

22%

23%

11%

18%

16%

11%

18%

22%



COMBATEREA FRAUDEI ȘI A CORUPȚIEI
Un principiu fundamental este acela de a face afaceri cu onestitate  și integritate, în conformitate 
cu cele mai înalte standarde de etică și echitate. Principiile de conduită și etică, reprezintă un ghid 
care impune sarcini și responsabilități managerilor și angajaților Grupului față de părțile  interesate, 
inclusiv față de colegi, clienți, parteneri de afaceri, autorități publice și societatea civilă.
Acesta presupune, de asemenea, un set de norme pentru conduită etică  în afaceri și pentru preve-
nirea acțiunilor ilicite sau ilegale care pot apărea  în timpul activității Societății. Toți angajații trebuie 
să respecte cu strictețe legislația și toate reglementările, normele și procedurile aplicabile.
Frauda și corupția au fost întotdeauna și vor continua să fie un subiect de interes în contextul oricărei 
activități comerciale.
Conformarea cu legislația și reglementările aplicabile este la fel de importantă pentru Grup, aseme-
ni aplicării standardelor morale și etice. Așteptarea conducerii este ca fiecare angajat să respecte 
întotdeauna legea, directivele și procedurile interne. Agricover Holding S.A. nu tolerează frauda și 
corupția, acestea fiind practici contrare convingerilor  Grupului.
În spiritul unei guvernanțe corporative transparente, oferim angajaților noștri, precum și clienților și 
furnizorilor, posibilitatea de a ne contacta în mod anonim pentru a ne avertiza cu privire la potențialele 
încălcări ale legii și a liniilor directoare, în special în ceea ce privește delapidarea și corupția.

ASPECTE SPECIFICE PENTRU ABATORUL PERIȘ SA
PROTECȚIA MEDIULUI 
Agricover Holding S.A. recunoaște relevanța și importanța riscurilor legate de răspunderea față 
de protecția mediului, mai ales în contextul imperativului ODD-2 “Eradicarea Foametei” în ceea  ce 
privește rolul instrumental pe care îl are sectorului agroalimentar, acela de a oferi soluții cheie pen-
tru dezvoltarea economică și pentru eradicarea foametei și a sărăciei.
Atenția noastră este îndreptată către monitorizarea și diminuarea consumului de utilități nece-
sare desfășurării activității. Ritmul de creștere și utilizare a resurselor este redus în comparație cu 
creșterea capacității de producție, ceea ce înseamnă o mai bună utilizare a  resurselor.

GESTIONAREA CONSUMULUI DE APĂ
      2018   2019   2020
Consum de apă (m3/an)   171.216  194.893  196.967

Datorită măririi volumului de producție a crescut consumul de apă captată din subteran, din foraje 
proprii, care este ulterior epurată și evacuată. în anul 2020 a fost finalizata o investiție de 1,5 milio-
ane de euro într-o noua stație de epurare a apelor uzate cu o capacitate de 900 - 1.000 m3/zi, față 
de 500 m3/zi, cât era capacitatea stației anterioare, cu treaptă fizică, chimică și biologică, 3 paturi de 
uscare nămoluri.

GESTIONAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE ȘI ELECTRICITATE
Extinderea capacității de producție a abatorului s-a realizat cu echipamente moderne cu un grad 
ridicat de automatizare și consumuri energetice reduse. Creșterea consumului de gaze naturale și 
de electricitate este inferioară creșterii nivelului de producție realizată în anul 2020, rezultând, astfel, 
o utilizare eficientă a resurselor.
      2018   2019   2020
Consum de gaze naturale (Nmc)  605.823  804.598  596.473

Consum de electricitate (Mw)   6.616   6.665   6.100
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GESTIONAREA DEȘEURILOR
Toate deșeurile rezultate din procesul de producție sunt înregistrate și valorificate conform  regis-
trului de gestiune a deșeurilor, pentru fiecare cod de deșeu, colaborând cu mai multe  firme autori- 
zate în gestionarea deșeurilor. În decursul anului 2020, Abatorul Periș S.A.  a colaborat cu 8 entități 
care au ca scop gestionarea deșeurilor, în vederea îndeplinirii gradului de colectare a deșeurilor 
introduse pe piață.
Procesul de colectare a deșeurilor rezultate din ambalajele puse pe piață a fost externalizat către 
firma Ecosmart Union, firmă autorizată pentru preluarea de responsabilități, cantitățile colectate 
fiind înregistrate și transmise, lunar, către Administrația Fondului Pentru Mediu Ilfov, conform Cer-
tificatului de Atestare.

       2018  2019  2020
Total deșeuri (to)     6.779  6.957  4.924

Abatorul Periș S.A. se încadrează în parametrii emisiilor în aer setați de AIM (Autorizația Integrată  
de Mediu), cu o frecvență de monitorizare anuală, după cum urmează:

ASPECTE SPECIFICE PENTRU AGRICOVER SA
Agricover S.A. depune eforturi continue pentru a asigura existența unor standarde ridicate referi-
toare la mediu și răspundere socială, prin intermediul activităților desfășurate, precum și prin pro-
dusele și serviciile  oferite. Până în anul 2019, principala activitate din cadrul Agricover S.A., care 
solicita un consum  semnificativ de GPL, gaze naturale și energie electrică, a fost activitatea de siloz.
Începând cu anul 2020 activitatea de siloz a fost discontinuată. Ca urmare a acestei decizii, consu-
murile de energie electrică și gaze naturale ale societății Agricover S.A. s-au redus semnificativ, iar 
consumul de GPL nu mai este relevant.

GESTIONAREA DEȘEURILOR
Participăm activ la recuperarea ambalajelor provenite de la produse de protecția plantelor prin 
aderarea la programul SCAPA – Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide gestionat de 
AIPROM  (Asociația Industriei de Protecție a Plantelor din Romania) conform acordului nr. 10 din 
data de 20.08.2020.
În acest sens, asiguram Centre de Colectare în locațiile noastre selectate (Mirosi-Căldăraru (AG), 
Brăila (BR), Buciumeni (CL), Băilești (DJ)) pentru preluarea ambalajelor prin intermediul operato- 
rului  Ecorec Recycling, care furnizează servicii de inspecție, transport și valorificare a ambalajelor 
(contract nr. 1370 din 24.10.2019).
Pentru produsele de protecția plantelor introduse în piață, avem încheiat un contract de preluare de 
responsabilitate (nr. 154 din 31.05.2019 ) cu Ecosmart Union Srl care se angajează sa recupereze 

Concentrația măsurată (mg/mc) (mg/Nmc)
VLE impus de AIM  
(mg/mc) (mg/Nmc)

Metoda 
de măsurareDenumire  S1 S2 S1 S2

poluant 2019 2019 2020 2020

NOx  138,3 133 72 72   350       SR ISO 10396/08

SOx  12,3 13 3 4   35      SR EN 15259/08 
              SR ISO 9096/05 
Pulberi  2,5 3,3 1,87 2,76   5                  SR EN 13284-1/02

               SR ISO 10396/08
CO  29,7 20  20 27,6   100      SR EN 15259/08
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minim 60 % din cantitățile introduse în piață așa cum este prevăzut în legislația în domeniu. Anual 
primim o situație a gradului de recuperare a acestora, pentru 2020 fiind de 80% pentru hârtie și car-
ton, 60% pentru plastic și 60% pentru lemn.
Pentru situații excepționale, în cazuri accidentale de scurgeri de substanțe periculoase, asigurăm 
eliminarea acestor deșeuri periculoase prin intermediul unei societăți specializate în acest domeniu 
- Protect Colector Srl  având în acest sens încheiat un contract de prestări servicii (nr. 555/13.06.2018).
Agricover SA deține autorizații de mediu și de comercializare produse de protecția plantelor pentru 
toate punctele sale de lucru și urmărește în mod sistematic înnoirea și vizarea periodica a acestora.
Pentru toate punctele de lucru există încheiate contracte de recuperare/eliminare a deșeurilor ge- 
nerate cu operatori locali. De la un an la altul am reușit creșterea gradului de recuperare a deșeu-
rilor generate prin reutilizarea acestora în procesul de ambalare și transport.

ASPECTE SPECIFICE PENTRU AGRICOVER CREDIT SA
OBIECTIVE DE PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ

În cadrul societății Agricover Credit IFN S.A., obiectivele de protecția mediului și asigurării respons-
abilității sociale, includ finanțarea clienților care: au ca obiect de activitate sau care implementează 
proiecte care nu fac parte din lista de excluderi (lista completă prezentată în pagina următoare); 
respectă obligațiile legale referitoare la protecția mediului, protecția muncii, precum și alte aspecte 
sociale; doresc implementarea unui proiect care să respecte standardele de performanță promo-
vate de societate.
Activitățile de afaceri și proiectele de infrastructură pot expune comunitățile locale la riscuri cres-
cute și impacturi negative legate de aspectele de mediu, așadar, ne dorim să ajutăm clienții noștri 
să adopte practici responsabile pentru reducerea riscurilor, inclusiv prin pregătirea și răspunsul la 
situații de urgență,  gestionarea forțelor de securitate și proiectarea măsurilor de siguranță, prin 
prezentarea unei piramide a  riscurilor, în funcție de domeniul de activitate:

l Industria serviciilor  
(consultanță, contabilitate, 
asigurări, etc.);
l Educație și formare  
profesională, media (TV,  
radio);
l Sănătate și planning 
familial, achiziția 
de echipamente de calcul;
l Crearea și echiparea 
unităților de alimentație, artă, 
design, telecomunicații;

RISC SCĂZUT RISC MEDIU RISC RIDICAT

l Agribusiness (scară mică); 
Hoteluri în orașe, turism 
la scară mică, producția în 
general;
l Producția, procesarea și 
stocarea de fructe și legume, 
carne, ulei, vinuri și alte 
băuturi fermentate, produse 
lactate;
l Marochinărie, magazine de 
reparații, tipografii, industrie 
textilă;
l Producția de materiale din 
lemn, morărit, mici unități de 
producție de energie.

l Exploatații forestiere de 
dimensiuni mari;
l Producția, utilizarea de 
cantități mari de pesticide/ 
ierbicide și îngrășăminte 
minerale; Producția, 
transportul și utilizarea de 
materiale toxice;
l Gestiunea deșeurilor;
l Proiecte de dezvoltare 
turistică, industria textilă ce 
utilizează procese umede, 
proiecte de transport 
(aeroporturi, autostrăzi, 
căi ferate);
l Proiecte în cadrul sau în 
apropierea unor ecosisteme 
valoroase, cu componente de 
relocare sau cu impact major 
asupra populației umane.
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LISTĂ EXCLUDERI
Printre obiectele de activitate și proiectele ce solicită finanțare pentru implementare, Agricover 
Credit IFN S.A. exclude următoarele:

l Producția sau comerțul cu bunuri sau servicii considerate ilicite, 
    din perspectiva cadrului legal în vigoare, local sau internațional;
l Producția sau comercializarea produselor conținând bifenili policlorurați;
l Producția sau comercializarea produselor farmaceutice, pesticidelor, 
    ierbicidelor sau a altor substanțe toxice interzise pentru utilizare la nivel internațional;
l Comercializarea florei sau faunei aflate pe lista speciilor pe cale de dispariție;
l Circulația transfrontalieră a deșeurilor interzise de legislația internațională;
l Producția, utilizarea sau comercializarea fibrelor de azbest nelegate 
    sau a produselor care conțin azbest;
l Activități interzise de cadrului legal în vigoare, local sau internațional, 
    privind protecția resurselor biodiversității sau a patrimoniului cultural;
l Pescuitul cu plasă în mediul marin cu ajutorul unor plase  în exces de 2,5 km. în lungime;
l Transportul maritim de petrol sau alte substanțe periculoase în cisterne 
    care nu respectă cerințele Organizației Maritime Internaționale;
l Comerțul cu mărfuri fără licențe de export sau de import sau alte dovezi 
    de autorizare a tranzitului din țările relevante de export/ import/ tranzit;
l Activități privind producția de armament, muniție, echipament militar sau de poliție,
    sau orice alt tip de echipament care este utilizat în limitarea drepturilor și libertății individuale;
l Activități privind jocurile de noroc;
l Activități privind fabricarea, procesarea sau distribuția produselor din tutun 
    sau a activităților care facilitează utilizarea tutunului;
l Activități care implică animale vii pentru efectuarea de experimente;
l Activități care pot avea un impact major asupra protecției mediului înconjurător, 
    în situația în care riscurile aferente activităților respective nu sunt gestionate corespunzător;
l Activități considerate controversate din punct de vedere etic și moral 
    (ex. cercetarea privind clonarea umană);
l Comerțul cu fonduri comerciale, achiziționarea de active necorporale care ar pune 
    beneficiarul final în postura de lider de piață;
l Achiziționarea de drepturi de exploatare în minerit; 
l Activități care constituie efectiv dezvoltare imobiliară;
l Activități care constituie efectiv tranzacții financiare (ex. cumpărarea de acțiuni);
l Fabricarea sau comercializarea produselor alcoolice distilate;
l Cercetarea sau dezvoltarea de aplicații informatice cu utilizare în industria jocurilor de noroc 
    on-line, pornografie, care pot fi utilizate pentru accesarea/ descărcarea bazelor de date;
l Producția sau comercializarea materialelor radioactive;
l Orice activitate care presupune forme dăunătoare sau exploatatoare 
    ale forței de muncă/ muncă dăunătoare pentru minori.
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EVALUAREA RISCURILOR PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
În raport cu relațiile cu partenerii de afaceri, atunci când se evaluează riscurile legate de protecția 
mediului, Agricover Credit IFN SA evaluează activitatea clienților săi din următoarele perspective:

Asigurarea unei gestiuni/ 
stocări corecte a   factorilor   
potențiali de poluare a aerului   
astfel încât activitățile clien-
tului să nu afecteze mediul 
înconjurător.

Poluarea aerului Poluarea apelor Deșeuri

Menținerea sau îmbunătățirea 
calității apelor de suprafață 
sau/și a apelor freatice

Asigurarea unor sisteme de 
gestiune și predare a deșeu-
rilor care să nu permită 
poluarea mediului.

Poluare sonoră Ape reziduale Deșeuri periculoase
Asigurarea unor niveluri 
ale zgomotelor/vibrațiilor 
produse la nivelul unor 
standarde acceptabile și în 
conformitate cu legislația în 
vigoare.

Protecția ecosistemelor 
acvatice și reutilizarea apelor 
reziduale în locația clientului.

Asigurarea unei gestiuni/
stocări corecte a materialelor 
chimice/ soluțiilor de pro-
tecție a culturilor astfel încât 
activitățile clientului să nu 
afecteze mediul înconjurător.
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ANEXA 1: Agricover Holding SA: 
Opinia Auditorului
Situații financiare consolidate conform IFRS (EU) 
la 31 decembrie 2020 și pentru exercițiul financiar încheiat la această dată.

ANEXA 2: Agricover SA: 
Opinia Auditorului 
Situații financiare individuale conform IFRS (EU)  
la 31 decembrie 2020 și pentru exercițiul financiar încheiat la această dată.

ANEXA 3: Agricover Credit IFN SA: 
Opinia Auditorului
Situații financiare consolidate conform IFRS (EU)   
la 31 decembrie 2020 și pentru exercițiul financiar încheiat la această dată.

SITUAȚII 
FINANCIARE
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