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Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise BVB 

Capitalul social subscris şi vărsat 26.287.248,60 RON 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: actiuni cu valoare 

nominala 0,1 RON/actiune tranzactionabile 

 



Grafice 

Astazi, Cemacon se defineste prin: 

 Cea mai modernă și eficientă facilitate de producție din România 
 Echipă de manageri recrutați din companii multinaționale 
 Jucător de top în România în 2010 = locul 8, astăzi = locul 3 la nivel național 
 Acționariat consolidat, puternic, specializat în investiții profitabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Analiza activitatii comerciale 

a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale 

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale; 

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, ale filialelor sale 

sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar; 

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active; 

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii. 

 

Fundamentata pe experienta si traditia de peste o suta de ani in domeniul productiei de argila 
arsa din Zalau, in cei 40 de ani de activitate societatea a avut o evolutie ascendenta,  
imbunatatindu-si si diversificandu-si continuu gama de produse si inregistrand o crestere 
substantiala a productivitatii.  

 
In anul 1994 a fost pusa in functiune sectia de pulberi minerale zeolitice, iar in anul 2007 si-a 
sporit productia prin achizitia si punerea in functiune a unei linii automatizate de fabricatie a 
blocurilor ceramice cu o capacitate anuala de 150.000 mc. 

 
In prezent, profilul principal de activitate al societatii este producerea si comercializarea de 
elemente pentru zidarie din argila arsa, avand utilizare in lucrari de constructii civile si industriale.  

 
Incepand din toamna anului 2010, societatea opereaza cea mai moderna linie de productie de 
blocuri ceramice din Romania, cu o capacitate maxima de 385.000 mc/an,  investitie derulata 
intre anii 2008-2010. 

 

Capitalul societăţii subscris şi vărsat la 31 decembrie 2013 este de 26.287.249 lei, împărţit în 262.872.486 

acţiuni nominative cu valoare nominală de 0,1 lei/acţiune. Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o 

valoare nominala de 0,1 lei /actiune. 

Societatea are capital 100% privat, actionariatul societatii fiind constituit in principal de institutii financiare 

straine si romanesti, precum si persoane fizice.  

Structura actionariatului  la data de 31 Dec 2013   

   

Actionar Numar actiuni  Procent 

alti actionari / others 100,591,580 38.2663% 

KJK FUND II SICAV-SIF loc. LUXEMBOURG LUX 76,677,501 29.1691% 

SC CONSULTANTA ANDREI&ANDREI SRL loc. ARAD 46,621,358 17.7354% 

S.S.I.F. BROKER S.A. loc. CLUJ-NAPOCA 38,982,047 14.8293% 

Total 262,872,486 100.0000% 

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL    
Data:  31.12.2013   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In perioada 6 Ianuarie 2014 – 24 Ianuarie 2014 s-a derulat Oferta Publica de Preluare Obligatorie. 

Aceasta are ca scop achizitionarea tuturor actiunilor Cemacon SA, Cluj-Napoca care nu sunt in prezent in 

proprietatea ofertantilor si a persoanelor cu care acestia actioneaza in mod concerat. Astfel, numarul 

valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice este de 89,854,503 actiuni ale Emitentului care nu sunt 

detinute de Ofertanti si de persoanele cu care acestia actioneaza in mod concertat, reprezentand 

34,1818% din capitalul social si din drepturile de vot. 

Pretul de oferta este de 0.052 lei pentru o actiune, mai putin cheltuielile aferente impozitului pe castigul 

de capital din transferul valorilor mobiliare, comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii 

pretului actiunilor. 

Numarul de valori mobiliare cumparate 29,166,843 actiuni in valoare de 1,516,675.84 lei. Tranzactia a fost 

executata in data de 27 Ianuarie 2014, iar decontarea a fost efectuata prin Depozitarul Central in data de 

31 ianuarie 2014. 

Procentele detinute de ofertanti in urma incheierii ofertei: 

 

KJK Fund 2 34.0982 % 
Consultanta Andrei&Andrei Srl 20.7323 % 
Casa de insolventa transilvania SPRL 4.59 % 
SSIF Broker SA 17.3351 % 



Analiza activitatii comerciale 

a) Profit 

b) Cifra de afaceri; 

c) Export; 

d) Costuri; 

e) % din piata detinut 

f) Lichiditate. 

 

Situatiile financiare ale anului 2013 si 2012 au fost intocmite in conformitate cu standardele IFRS. 

Contul de profit si pierdere – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2013 
 

Dinamica principalilor indicatori operationali este redata in tabelul de mai jos: 
 

Indicator 31 Decembrie 2013 31 Decembrie 2012 

Cifra de afaceri neta 48,039,589 34,835,286 38% 

 Venituri Operationale 48,270,748 38,738,909 25% 

 Cheltuieli Operationale (40,299,791) (27,671,461) 46% 

EBITDA 7,970,957 11,067,448 -28% 

 Amortizari si deprecieri (5,162,425) (6,180,980) -16% 

EBIT 2,808,532 4,886,468 -43% 

 Venituri financiare - Total 7,072,869 6,742,781 5% 

 Cheltuieli financiare - Total (din care) (17,101,813) (18,249,624) -6% 

 Cheltuieli privind dobanzile (8,092,121) (8,442,033) -4% 

 Rezultat financiar (10,028,944) (11,506,843) -13% 

 Venituri totale 56,028,891 45,481,690 23% 

 Cheltuieli totale (62,564,029) (52,102,065) 20% 

 IFRS Adjustments - (10,901,654) 0% 

 Rezultat brut (6,535,138) (17,522,029) -63% 

 Rezultat net (6,535,138) (17,522,029) -63% 

 
Atat ratele de crestere, cat si cele de profit operational sunt puternic peste mediile sectorului si se 
fundamenteaza pe performanta atat la nivel comercial, cat si al fabricii, investitiile in eficientizare, produse 
noi si rebranding contribuind decisiv. 

 
Veniturile totale nu mai includ alte venituri precum cele din certificate enrgetice sau imobilizari, ci se 
fundamenteaza pe facturarile aferente livrarilor de caramida, marfa si servicii de transport. Veniturile din 
productia stocata au trecut de la valori pozitive in 2012 la valori puternic negative in 2013, diferenta 
insumand 1,5 milioane lei in minus, pe fondul unor volume de vanzari care au devansat productia, 
asigurand in acelasi timp o foarte buna incarcare a capacitatii fabricii Recea. 

  
Astfel, veniturile operationale s-au reflectat integral in fluxul de numerar asigurand finantarea necesara 
cresterii in conditiile absentei oricarei alte surse externe de finantare a cresterii in ultimii ani. 

 
La nivelul cheltuielilor, abordarea de zone geografice noi a determinat cresterea valorilor aferente 
transportului, valori care se reflecta insa si la nivelul veniturilor similare. De asemenea, proiectul de 
rebranding si promovarea noului portofoliu de produse, precum si administrarea centrelor proprii de 



distributie din Timisoara, Bacau si Suceava, vectori importanti ai cresterii vanzarilor, au determinat 
cresteri de costuri raportat la anul anterior. 

 
Costul de productie, desi afectat de cresterile de pret la energie, materii prime si ambalaje raportat la anul 
trecut, afost pastrat la nivelul din 2012, efectul scumpirilor fiind atenuat de o noua etapa de eficientizare 
a consumului energetic unitar ca urmare a schimbarilor de reteta si a imbuntatirilor de flux. 

 
Costurile cu personalul a fost influentat de pornirea mai devreme a activitatii de productie si de 
schimbarile operate la nivelul echipei. A avut loc a intarire a echipei prin atragerea unor specialisti din 
companii mari, multinationale, cu valoare adaugata imediata in business 

 
Astfel, in conditiile in care nu au fost realizate venituri aferente certificatelor energetice, profitul 
operational, EBITDA, se situeaza la 9.3 milioane lei, cu o rata de 19% care mentine Cemacon la o 
performanta de top in sector. 

 
Rezultatul financiar la 12 luni continua sa fie negativ, sub influenta, in primul rand a costurilor cu dobanzile 
aferente pachetului de credite de peste 26 milioane euro, completate de diferentele negative de curs 
valutar.  

 
In 5 noiembrie 2013, managementul Cemacon impreuna cu orimii 4 actionari ai companiei au parafat 
acordul de principiu de restructurare a creditelor cu Banca Comerciala Romana, proces complex care va 
presupune aport de capital proaspat, conversie de datorii in actiuni, externalizari de active neproductive 
si restruturari de contracte de credit. 
 
La data de 4 noiembrie 2013, Societatea si principalii sai actionari, KJK Fund II, Consultanta Andrei & 

Andrei, SSIF Broker si Casa de Insolventa Transilvania au semnat împreuna cu Banca Comercială Română 

SA („BCR”) un acord de principiu privind restructurarea pachetului de credite in sumă principala de 

26.105.964 EURO, plus dobanzi si penalitati, acordat de catre BCR Societatii in perioada 2006-2009 

(„Creditul”) a carui rambursare in conditiile initial convenite nu a fost posibila din cauza dificultatilor 

financiare cu care s-a confruntat Societatea in ultimii ani] („Acordul”). 

 Acordul prevede un set de principii aplicabile restructurarii Creditului, precum si masurile si 

actiunile care trebuie intreprinse de catre Societate, de actionarii sai si de catre BCR, care 

reprezinta conditii de a caror finalizare cu succes depinde stabilirea unor noi termeni de 

rambursare a Creditului, si anume:  

contributie suplimentara la capitalul social al Societatii in suma de minim 1,5 milioane de EURO; 

 conversia unei parti, in valoare de aproximativ 12 milioane de EURO, din datoriile Societatii fata 

de BCR aferente creditului existent  in actiuni ale Societatii.  Se va identifica un investitor catre 

care BCR va cesiona respectiva parte din creanta aferenta creditului. Conversia creantei cesionate 

in actiuni ale Societatii se va realiza astfel incat investitorul cesionar sa detina, in urma conversiei, 

un numar de actiuni (a) reprezentand maxim 33% din capitalul social al Cemacon si 

(b)[aproximativ] egal numarului de actiuni deţinute individual de către cel mai mare acţionar 

actual al Societatii, respectiv KJK  Fund II; 

 evaluarea activitatii companiei si a capacitatii de plata a acesteia de catre un evaluator autorizat 

si acceptat de BCR;  

 



 transferul activelor secundare si a obligatilor de rambursare a unui credit acordat Societatii de 

catre BCR, in valoare de 5 milioane de EURO, catre o societate nou infiintata, Cemacon Real Estate 

SRL. Rambursarea creditului preluat de catre Cemacon Real Estate va fi garantata: (i) printr-o 

ipoteca purtand asupra tuturor activelor  societatii nou infiintate, si (ii) o garantie personala 

emisa de Cemacon in favoarea BCR in suma de pana la 3 milioane de EURO; 

 constituirea de catre actionarii semnatari ai Acordului a unei ipoteci mobiliare in favoarea BCR 

asupra unei parti din actiunile detinute in Societate, care sa reprezinte, in total (iar dupa conversia 

mentionata la paragraful (ii) de mai sus, si impreuna cu actiunile detinute de investitorul acolo 

indicat), in orice moment, cel putin 51% din capitalul social al Societatii;   

 obtinerea tuturor aprobarilor organelor corporative ale Cemacon SA si Cemacon Real Estate SRL, 

in conformitate cu prevederile actelor constitutive ale acestora si legislatiei aplicabile, pentru ca 

Acordului sa produca efecte si pentru realizarea operatiunilor mentionate mai sus, inclusiv si 

pentru semnarea documentatiei de restructurare a Creditului si luarea masurilor prevazute in 

aceasta; 

 obtinerea aprobarilor corporative ale BCR, daca si dupa cum va fi cazul. 

Sub rezerva indeplinirii in integralitate a conditiilor suspensive mentionate mai sus, in limitele permise de 

prevederile legale aplicabile, BCR, Societatea si actionarii majoritari ai Societatii vor negocia si semna 

documentele aferente restructurarii Creditului dupa cum urmeaza: 

(a)  un credit in valoare de 13 milioane de EURO acordat Societatii, cu o maturitate de 10 ani, 

cu o perioada de gratie la plata principalului si a dobanzilor de 1 an, garantat cu activele Societatii; 

(b)  un credit in valoare de 5 milioane de EURO, preluat de Cemacon Real Estate, a carui 

rambursare este garantata cu activele Cemacon Real Estate SRL si cu o garantie personala a 

Cemacon in valoare de pana la 3 milioane de EURO.  

Cifrele mentionate mai sus si aferente restructurarii creditului pot suferi modificari in functie de 

indeplinirea tuturor conditiilor mentionate in Acord. Detaliile acestui Acord vor fi implementate prin 

documentație angajantă din punct de vedere juridic, anticipată a se finaliza spre mijlocul anului viitor. La 

acel moment, Societatea va reveni cu informații asupra sumelor efective ale creditelor restructurate. 

Setul de actiuni convenite cu banca se va implementa in 2014 si va conduce la o puternica echilibrare 
bilantiera a companiei, care va pastra pe bilant doar o datorie sustenabila de 13 milioane euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Societatea Cemacon SA a fost notificata de catre Banca Comerciala Romana SA asupra faptului ca o suma 
de 12.000.000 EUR din creditul societatii la institutia bancara a fost cesionat la data de 20.12.2013, 
impreuna cu toate drepturile aferente (drepturile accesorii prezente, viitoare, venituri, dobanzi, actiuni 
ale cedentului rezultand din sau aflate in legatura cu creanta cedata, cu excluderea insa a oricarui drept 
de garantie) catre Business Capital For Romania Opportunity Fund Cooperatief U.A.cu sediul in 
Noordeinde 128, kamer 2, 1121 Al Landsmeer, Olanda. 
Creanta de 12.000.000 EUR cesionata este compusa din : 

- suma de 1.000.000 EUR - cesiune partiala a creditului acordat in baza contractului 

542/35333/18.12.2066; 

- suma de 11.000.000 EUR - cesiune partiala a creditului acordat in baza contractului 25/27.06.2008);  

Creanta cedata nu include dobanda acumulata si datorata la data transferului sau orice alte costuri sau 

comisioane datorate la data transferului aflate in legatura cu portiunea din principal cesionata. 

 

Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2013 
 

Indicator - valori in lei 31 Decembrie 2013 31 Decembrie 2012 

Active imobilizate - Total (din care) 115,395,940 140,411,309 -18% 

Imobilizari corporale 114,888,514 140,358,631 -18% 

Alte Active 507,426 52,678 863% 

Active circulante - Total 45,377,198 16,031,362 183% 

Stocuri 8,658,968 9,502,090 -9% 

Active detinute in vederea vanzarii 22,303,952 - 0% 

Creante - Total 7,511,743 3,814,060 97% 

Casa si conturi la banci 6,902,535 2,715,212 154% 

Total Active 160,773,138 156,442,671 3% 

Datorii Curente Total (din care) 119,578,418 83,844,839 43% 

Datorii institutii credit imprumut (pana la un an) 87,298,911 62,117,063 41% 

Datorii instit credit dobanzi 21,253,787 12,923,063 64% 

Datorii comerciale - furnizori (pana la un an) 4,811,047 2,647,479 82% 

Alte datorii curente, Provizioane 6,214,673 6,157,234 1% 

Active circulante/datorii curente nete 38% 19%  

Total active minus datorii curente 41,194,720 72,597,831 -43% 

Datorii Termen Lung (mai mare de un an ) Total din care 31,913,027 56,658,447 -44% 

Datorii institutii credit (mai mare de un an) 30,527,265 54,465,046 -44% 

Alte Datorii Comerciale si similare - 207,432 -100% 

Subventii si impozit amanat 1,385,762 1,985,969 -30% 

Capital Social 33,424,855 33,339,387 0% 

Capitaluri proprii - Total 9,281,693 15,939,384 -42% 

 
La nivel bilantier, mutatiile sunt, mai ales, la nivelul capitalurilor proprii, in urma inregistrarii pierderii 
aferente anului 2012 si marcarii tranzitiei la raportarea in sistem IFRS.  
 



La 31 decembrie 2013, societatea se afla in situatia reglementata de art 153 indice 24 din Legea 
Societatilor Comerciale 31/1990, activul net fiind mai mic decat jumatate din valoarea capitalului social 
subscris. 

 
La nivelul datoriilor, pe fondul nefinalizarii procesului de restructurare a creditelor bancare, a continuat si 
in 2013 mutarea debitelor pe termen lung in debite pe termen scurt prin translatarea sumelor restante 
din contractele de credit.  

 
La nivelul capitalului de lucru, cresterea activelor circulante s-a intemeiat pe o crestere a creditelor 
acordate clientilor necesara pentru alinierea la conditiile impuse de competitive in piata.  
 
Pentru securizarea creantelor, Cemacon utilizeaza, incepand cu 2013, asigurarea de credit comercial de la 
liderul pietei in domeniu si a implementat proceduri de lucru specific de credit control ca parte a 
departamentului financiar. 

 

Din perspectiva indicatorilor financiari, sub aspectul eficientei operationale sunt imbunatatiri atat la viteza 

de rotatie a activelor totale, cat si la rotatia stocurilor; termenul mediu de incasare a crescut neafactand 

insa lichiditatea companiei care s-a imbunatatit cu 39% in 2013. 

 

Indicatori financiari relevanti  31 Decembrie 2013 
31 Decembrie 

2012 

1. Indicatorul lichidităţii curente 38% 19% 

2. Indicatorul gradului  de îndatorare 329% 342% 

3. Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi (zile) 51 45 

4. Viteza de rotaţie a activelor totale 42% 25% 

 
Indicatorii de lichiditate si indatorare sunt puternic influentati de imprumuturile bancare; in urma 
finalizarii restructurarii creditelor BCR, in anul 2014, valorile acestor indicatori vor reintra in limite 
sustenabile pentru activitatea de baza a companiei. 

 
 



1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale 

Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu precizarea: 

a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie Cifra 

de afaceri; 

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale 

societăţii comerciale pentru ultimii trei ani; 

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul 

exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse; 

 

Procesul de productie este unul modern, adaptat tehnologiei de ultima ora, în care factorul uman 

intervine doar în procesul de urmarire si corectare a programelor utilizate. Prin automatizarea proceselor 

se obtin costuri operationale mai bune si indicatori de calitate superiori. 

Având ca obiective optimizarea consumurilor energetice, obtinerea unei calitati superioare a produselor, 

ne-am concentrat pe obtinerea unei retete optime, la care s-a ajuns dupa testarea mai 

multor modele de încercare. Tot în acest scop s-a urmarit calibrarea noii linii de productie, stabilizând 

productia de caramizi la un nivel foarte bun calitativ, în conditiile unor consumuri energetice competitive. 

Capacitatea de productie a fabricii este de 1.000 tone/zi. 

In anul 2013, Cemacon a deservit peste 27 de judete, majoritar din Transilvania, piata traditionala fiind 

reprezentata de Salaj, Satu-Mare, Maramures si Cluj. 

 

 



1.1.3 Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) 

Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la preţurile materiilor prime şi 

la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale 

Furnizorii Cemacon pot fi clasificati in furnizori de energie si utilitati, care sunt indigeni, furnizori de materii 

prime (cenusa, rumegus, nisip) care de asemenea sunt locali si furnizori de ambalaje (paleti, folie etc) care 

sunt atat indigeni, cat si straini. 

Stocurile de materii prime si materiale la sfarsitul lui 2013 au fost corelate cu specificul activitatii in primul 

trimestru din anul 2014. 

1.1.4 Evaluarea activităţii de vanzare 

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor 

vânzărilor pe termen mediu şi lung; 

b) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor 

vânzărilor pe termen mediu şi lung; 

c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau 

faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii.  

Dupa 5 ani de scadere, piata de caramida a atins un nivel de stabilizare, in 2013. Chiar si in contextul 

scaderilor abrupte, Cemacon a reusit sa obtina cresteri semnificative, incepand din 2010, avand o strategie 

bazata pe diferentiere si inovatie.  

Cresterea volumelor vandute a fost posibila, in primul rand, datorita extinderii ariei geografice acoperite, 

la 30 de judete in intreaga tara si 150 de parteneri distribuitori. Noua gama de produse Evoceramic, 

impreuna cu strategia de promovare au constribuit, de asemenea, la cresterea cererii. 

Tinand cont de limitarile date de capacitatea de productie, pentru 2014 a fost bugetata o crestere a 

volumelor cu 12% (340.000 mcf), cu o concentrare a livrarilor in piata din Transilvania, pentru atingerea 

obiectivelor de profitabilitate. In plus, abordarea unei noi piete – mediul rural, cu potential mare de 

crestere, nefiind suficient exploatat de catre concurenta – si optimizarea tiposortimentatiei vandute, cu 

focus pe produsele noi, ne vor permite sa ne atingem obiectivele setate pentru 2014. 

 



Cemacon a ajuns, in 2013, sa detina 16% din piata nationala de blocuri ceramice, obiectiv setat la inceputul 

anului. Pentru ca piata a stagnat, cresterile ponderilor detinute de top 3 jucatori – Wienerberger, Ceramica 

Iasi si Cemacon a fost posibila in detrimentul jucatorilor locali – Siceram si Europorton, care, desi, au avut 

o strategie bazata exclusiv pe reduceri de pret, au avut scaderi ale volumelor vandute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale 

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale precum şi a 

gradului de sindicalizare a forţei de muncă 

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale ce 

caracterizează aceste raporturi. 

 

La finalul anului 2013, numarul angajatilor Cemacon a ajuns la 130. Echipa manageriala este alcatuita din 

profesionisti de inalta clasa, formati in cadrul unor companii multinationale de top si cooptati in ultimii 3 

ani in proiectul Cemacon. Echipa de Productie are peste 40 de ani de experienta in fabricarea blocurilor 

ceramice, mixul dintre experienta practica a acesteia si spiritul inovativ al tinerei echipe tehnice fiind 

reteta castigatoare pentru designul si productia noului portofoliului de produse al Cemacon. 

Raporturile dintre management si angajati se bazeaza pe cultura organizationala a Cemacon, construita 

in jurul ului set de valori esențiale: 

 Inovație: investim constant în tehnologie și cercetare pentru a dezvolta produse unice, evoluate. 
Inovam in toate aspectele muncii noastre. 

 Creativitate: ne inspirăm din viața și activitatea clienților noștri, tocmai pentru a putea găsi soluții 
care să ușureze munca celor care ne folosesc produsele. 

 Performanța: pentru acționarii și clienții noștri, prin rezultatele companiei, la nivel de produs, 
echipă și atitudine. 

 Curaj: credem în ceea ce facem și nu ne ferim de nicio provocare. 
 Mediu: folosim materii prime naturale pentru fabricarea produselor noastre și încurajăm soluțiile 

ecologice în construcții care să permit ridicarea de clădiri verzi. 



 Responsabilitate: suntem parte din comunitate și dăm înapoi acesteia ajutorul pe care-l primim 
din partea ei. 

 Distracție: lucrurile cu adevarat bune se fac cu pasiune și determinare, dar cu zâmbetul pe buze. 

 
Pentru perioadele viitoare se doreste implementarea unui plan de recompensare și fidelizare a echipei de 
conducere a Societății, cu următoarele coordonate principale:  
 
(i) pe termen scurt, acordarea de bonus-uri sub formă de numerar, pentru recunoaşterea performantelor 
deosebite ale echipei de management din perioada 2011-2013, în sumă totală netă de 150.000 EURO, 
plătibilă în 2 tranşe (prima tranşă în luna noiembrie 2013 şi a doua tranşă în luna aprilie 2014);  
 
(ii) pe termen mediu şi lung, pentru membrii prezenţi şi viitori ai echipei de conducere:  
a. acordarea unui bonus, în funcţie de atingerea anumitor criterii de performanţă care vor fi stabilite în 
detaliu de Consiliul de Administraţie, bonus care va fi acordat anual în intervalul 2014-2016, în numerar şi 
care va reprezenta, in suma brută, maxim 5% din valoarea EBITDA aferentă anului anterior.  
 
b. acordarea de acţiuni, în intervalul 2014-2016, în limita a 5% din capitalul social al Societăţii în decursul 
perioadei mai sus menţionate și în limita minimă de 1,6% din capitalul social al Societăţii pentru fiecare 
an. În măsura în care Consiliul de administraţie va considera, în mod motivat, că nu este posibilă acordarea 
de acţiuni gratuite prin implementarea unui program de răscumpărare de acţiuni supus în prealabil 
aprobării adunării generale extraordinare, va fi împuternicit să decidă acordarea unui bonus sub forma de 
numerar care sa fie echivalentul sumei reprezentând respectiva cotă din acţiunile Societăţii, calculate în 
funcţie de valoarea de piata  
 
 

1.1.6 Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) 

Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum 

şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului 

înconjurătore. 

Cemacon acorda o importanta deosebita ocrotirii naturii, motiv pentru care una dintre preocuparile 

majore este implementarea unor masuri menite sa protejeze mediul. 

Masuri de prevenire: 

 Monitorizarea emanatiilor de gaze arse si pulberilor conform normelor legale de protectie a 
mediului; 

 Reducerea consumurilor de combustibil si energie electrica; 
 Mentinerea rebuturilor tehnologice la un nivel minim. Cele rezultate din fazele de  semifabricare 

sunt recirculate integral, iar rebutul ars (ciobul) este utilizat ca material de  umplutura si pentru 
întretinerea cailor de acces spre cariera. 

 

Masuri de corectare: 

 Comunicarea permanenta cu institutiile nationale pentru protectia mediului; 
 Redarea în circuitul natural a carierei de argila, realizând 0,5 hectare luciu de apa în scop piscicol, 

populat cu crap, caras, somn si ca rezerva de apa tehnologica, doua hectare zona de agrement, 
însamântari de iarba pe treptele epuizate si plantari masive de catina alba, salcâm, salcie si plop; 



 Utilizarea rumegusului în reteta produsului finit. 
 

1.1.7 Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare  

Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul financiar 

următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare. 

Cemacon investeste constant în cercetare și în dezvoltare pentru a pune la dispoziția clienților sai soluții 
inovatoare pentru construcții eficiente. Tehnologia de ultimă oră pe care o folosim ne permite să 
producem materiale de construcții la cele mai înalte standarde de eficiență și de rezistență. Produsele din 
noua gamă EVOCERAMIC îmbină inovația cu tehnologia de ultimă oră pentru a oferi performanțe 
superioare celorlalte produse de pe piață, fie că e vorba despre un consum mai mic de mortar, reducerea 
risipei de materiale sau eficiență termică sporită. 

 

In anul 2013 societatea a capitalizat cheltuieli de dezvoltare conform IAS 38, in valoare de 179,276 lei, 

reprezentand cheltuieli privind dezvoltarea produselor noi. 

 

1.1.8 Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 

Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash flow. 

Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului. 

Riscul de piaţă şi riscul valutar 

Majoritatea tranzactiilor efectuate de catre societate sunt exprimate in lei, ceea ce nu expune, 

din aceasta perspectiva, societatea riscului valutar. 

Riscul valutar este insa un puternic factor de influenta asupra situatiei bilantiere si a performantei 

financiare din perspectiva creditelor contractate de societate care sunt in prezent denominate in 

Euro. 

In anul 2013, cand cursul de schimb a inregistrat variatii puternice pe fondul crizei politice din tara 

si a crizei economice la nivelul Uniunii Europene, pierderile din variatiile de curs valutar au fost 

mari si cu influenta asupra rezultatului net final. 

Riscul de credit 

In anul 2013, politica comerciala a Cemacon a cunoscut o modificare majora din perspectiva 

conditiilor de plata acordate clientilior astfel ca la nivelul anului trecut ponderea vanzarilor cu 

plata in avans s-a redus comparat cu anul anterior. 

Cu toate acestea, in ciuda presiunii puternice venite dinspre competitie si distribuitori, societatea 

a adoptat o politica de a efectua tranzactii doar cu parti de incredere si de a obtine suficiente 

garantii, cand este cazul, ca mijloc de a reduce riscul de pierderi finanaciare din nerespectarea 

contractelor.  



Expunerea  societatii si ratingul de credit ale tertelor parti contractante sunt monitorizate de 

conducere. 

Creantele comerciale ale societatii constau dintr-un numar mare de clienti. Evaluarea permanenta 

a creditelor clienti este efectuata asupra conditiei financiare a clientilor. 

In scopul de a reduce riscul de credit societatea a incheiat o asigurare de credit comercial cu 

compania Coface  

Riscul de lichiditate 

Gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii societatii, care a constituit un cadru 

corespunzator de gestionare a riscului cu privire la asigurarea de fonduri pe termen scurt si mediu. 

Societatea gestioneaza riscul de lichiditate prin monitorizarea continua a fluxului de numerar real 

si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare. 

Riscul ratei dobanzii 

Societatea beneficiaza de credite pe termen lung si de credite pe termen scurt cu o rata a dobanzii 

variabila.  

In prezent, Cemacon a semnat scrisoarea de acord pentru restructurarea creditelor bancare in 

scopul de a aduce o echilibrare la nivel bilantier si o reducere a riscului si incidentei costului cu 

dobanda asupra performantei anuale. 

 

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 

a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine 

ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă 

a anului anterior.Cifra de afaceri; 

b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei 

financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.Costuri; 

c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice care afectează 

semnificativ veniturile din activitatea de bază. 

 

Managementul Cemacon îsi propune generarea de plus valoare si profit prin: 

 Continuarea proiectelor de reducere a costurilor operationale, de control a marjei de vânzãri si 
de profitabilitate la nivel de produs si client; 

 Consolidarea aplicarii sistemului de management al performantei, cu indicatori de performantã si 
recompensare bazatã pe realizarea obiectivelor la toate nivelele companiei; 

 Management riguros al fluxurilor de numerar si gãsirea de solutii pentru finantarea capitalului de 
lucru necesar cresterii veniturilor; 

 Reechilibrarea bilantierã prin finalizarea cu succes a negocierilor de restructurare a creditelor cu 
banca finantatoare; 

 Obtinerea de lichiditate din vânzarea unor active non-core. 
 

 



Obiective pe termen mediu 

 Principalul furnizor de sisteme de zidărie din Transilvania 
 A doua cotă de piață la nivel național 
 Dezvoltarea ofertei cu produse complementare 
 Acțiunile Cemacon foarte atractive pentru investitori 
 Cemacon, brand premium. 

 

Perspective si obiective pentru 2014 

 
Desi piata materialelor de zidarie nu da semnale de revenire, iar presiunea de crestere a costurilor de 
productie si operare este foarte puternica, ca urmare a masurilor fiscale de inceput de an, managementul 
Cemacon isi asuma continuarea strategiei de crestere a afacerii si in 2014 si propune un buget in care se 
regasesc atat extinderea cifrei de afaceri, cat si cea a profitului operational  cu valori de  2 cifre. 
 
In conditiile in care incarcarea capacitatii de productie va depasi 90% in 2014, potentialul  de extindere 
cantitativa a vanzarilor este limitat, accentul strategiei comerciale cazand pe cresterea calitatii vanzarii 
prin valorificarea beneficiilor aduse de noul portofoliu de produse si a pozitionarii Cemacon ca brand 
premium. 
 

Pornind de la premisa stagnarii evolutiei pietei materialelor de zidarie din Romania si al unei stabilitati 
macroeconomice, politice si sociale, fara mutatii de amploare nici in plan fiscal, managementul Cemacon 
propune spre analiza si aprobare un proiect de buget de venituri si cheltuieli de intensificare a ritmului de 
crestere al afacerii si de expansiune a cotei de piata, in conditii de profitabilitate operationala peste media 
sectorului 

Propunerea de buget se fundamenteaza pe confirmarea, prin executia bugetara 2013, capacitatii 
companiei de a avea cea mai buna performanta comerciala si operationala din randul producatorilor de 
blocuri ceramice din Romania, prin cresteri de cifra de afaceri si profit operational impotriva trendului 
pietei. De asemeni, atingerea obiectivelor bugetare propuse se bazeaza pe competitivitatea produselor 
Cemacon, atat din punctul de vedere al calitatii, cat si din cel al costurilor de productie, pe managementul 
atent al costurilor introdus in 2012, pe capacitatea de inovare si pe strategia comerciala  orientata spre 
castigarea de cota de piata in dauna principalilor competitori. 

 



Bugetul de venituri si cheltuieli 2014 
 

Buget de venituri si cheltuieli Buget 2014 Ron 

CIFRA DE AFACERI 62,957,503 

Venituri din vanzarea produselor finite 54,233,741 

Venituri din productia stocata  1,084,543 

Alte venituri din exploatare 9,110,823 

Total venituri din exploatare 64,429,106 

Cheltuieli logistica 9,323,205 

Cheltuieli cu materii prime, consumabile, mat. aux si piese de schimb 11,570,047 

Cheltuieli cu utilitatile/energia 9,564,677 

Cheltuieli cu salariile 8,261,837 

Alte cheltuieli operationale 15,476,959 

Total cheltuieli operationale 54,196,726 

EBITDA (rezultat operational) 10,232,381 

Amortizare si deprecieri 5,456,915 

Rezultat din vanzarea de active si reevaluari 0 

Impact tratamente contabile conform standardelor IFRS 0 

Rezultat financiar -9,883,617 

Rezultat net  -5,108,151 

 

Pentru analiza corecta, este esentiala intelegerea premiselor de baza care au stat la baza construirii acestuia 
si a pre-conditiilor si constrangerilor majore care vor influenta atingerea obiectivelor: 
 

Premisele Bugetului 2013  % (2014 vs 2013) 

Curs mediu de schimb (lei/euro) 4,5 

Nivel TVA 24% 

Rata inflatiei 3.5% 

Modificari de pret la gaz 30% 

Modificari de pret la combustibil 17% 

Modificari de pret la apa 10% 

Modificari de pret la rumegus 53% 

Modificari de pret la folie si alte ambalaje 10% 

 

Bugetul a fost consturit tinand cont de modificarile legislative stiute ce au fost propuse in trimestrul 4 

2013 pentru anul 2014. Mai jos este o detaliere a acestora. 

 

1. Taxe nou introduse/modificate de la 1 ianuarie 2014 
Taxa pe constructii speciale 1,5%  
Majorarea redeventei miniere si schimbarea modului de calcul 
Impozitul pe resursele minerale exploatate 



2. Majorari de Pret la materii prime, combustibil si energie 
Majorare pret carburant prin introducerea accizei de 0,7 Eurocenti/Litru 
Majorare Pret Gaz 30% - cauza: liberalizarea pretului la energie 
Majorare Pret Rumegus - cauza: controlul taierii padurilor 

 

 

2.  Activele corporale ale societăţii comerciale 

 

 

2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în proprietatea 

societăţii comerciale. 

Compania detine 2 linii de productie: linia noua localizata la Recea si linia tehnologica veche localizata la 

Zalau, aceasta din urma fiind in conservare in vederea vanzarii. 

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale. 

Gradul de uzura al activelor este corect reflectat in contabilitate prin amortizarea si deprecierea  

inregistrata conform politicilor contabile. 

La 31 decembrie 2013 Societatea a efectuat reevaluarea ternului, cladirilor si echipamentelor, mai putin 

pentru echipamentele de productie din locatia Recea pentru care s-au inregistrat ajustari pentru depreciere. 

In urma revaluarii, activele clasate a fi vandute, au fost inregistrate la valoarea cea mai mica dintre valoarea 

contabila si valoarea reevaluata. 

Imobilizarile corporale sunt testate pentru depreciere cand faptele si circumstantele indica faptul ca este 

posibil ca valoarea contabila sa nu fie recuperabila. 

O pierdere din depreciere este recunoscuta ca suma cu care valoarea contabila a activului depaseste suma 

recuperabila. Suma recuperabila este valoarea cea mai mare dintre valoarea justa a activului mai putin 

costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Pentru a evalua deprecierea, activele sunt grupate pana la cel 

mai mic nivel la care exista fluxuri de trezorerie identificabile separat.  

La 31 decembrie 2013 Tinand cont de recomandarile paragrafului 36.12 din IAS 36 entitatea a analizat 

factorii care ar putea sa conduca la indicii cu privire la depreciere. 

Tinand cont de aspectele analizate entitatea considera ca nu exista indicii cu privire la deprecierea 

activelor de la Fabrica Recea, ca urmare nu este necesar efectuarea unui calcul de deprecierea pentru 

activele de la Recea la data de 31 Decembrie 2013 conform paragrafului 36.9 din standardul IAS 36. 

Activele care au suferit o depreciere sunt revizuite pentru o posibila stornare a deprecierii la fiecare data a 

bilantului.  

 

2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 

societăţii comerciale. 

Nu este cazul. 

 



3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

 

 

3.1 Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare emise de 

societatea comercială. 

 

Titlurile societatii sunt tranzactionate la cota Bursei de Valori Bucuresti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor 

cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micşorare a 

dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani. 

 

Rezultatele financiare negative au dus la neacordarea de dividende in ultimii 3 ani. 

Odata cu finalizarea procesului de restructurare a datoriilor financiare, profitabilitatea operationala va 

excede rezultatului financiar si compania va inregistra rezultate financiare nete pozitive. 

 

 



3.3 Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni. 

 

Nu au fost declansate actiuni de rascumparare a propriilor actiuni. 

3.4 In cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor 

emise de societatea mamă deţinute de filiale. 

In luna Decembrie 2013 a fost infiintata firma Cemacon Real Estate, in baza hotararii AGA din Octombrie 

2013. Infiintarea noii entitati, al carei capital este detinut 100% de Cemacon SA, face parte din planul de 

implementare al acordului de restructurare a datoriilor financiare, semnat cu BCR in Noiembrie 2013. 

3.5 In cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, prezentarea 

modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare. 

Nu este cazul 

 

 

 



4. Conducerea societatii comerciale 

 

 

4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii pentru fiecare 

administrator: 

 

Membrii Consiliului de administratie Reprezentant al 

Orion Strategy Solution Srl – prin Liviu Stoleru  

Jaakko Salmelin KJK Fund II 

Tiberiu Stratan SIF Muntenia 

Grigore Chis SSIF Broker SA 

Sergiu Mihalca Consultangta Andrei & Andrei Srl 

 

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia şi vechimea în funcţie); 

 

Orion Strategy Solution Srl – prin Liviu Stoleru  

Liviu Stoleru (42 de ani) este cãsãtorit si este tatãl a douã fetite gemene. 

Este absolvent al Universitãtii Alma Mater Sibiu, specializarea Relatii Economice Internationale. 

S-a format ca manager profesionist în cadrul unor corporatii multinationale, cum ar fi Philip Morris, 

OMV si Wienerberger dar si în companii românesti lideri de piatã, cum ar fi Delta Design. A acumulat 

aproape 14 ani de experientã în management de vânzãri, logisticã, distributie si marketing, iar în 

ultimii 9 ani a dezvoltat si implementat la nivel national strategii comerciale în piata materialelor de 

constructii. 

La Wienerberger, liderul mondial în productia de cãrãmizi, Liviu Stoleru a ocupat functia de Director de 

Vânzãri, Marketing si Logisticã în perioada 2005-2009. Aici s-a remarcat printre multe altele, prin 

implementarea strategiei comerciale de introducere pe piata româneascã a sistemului de cãrãmizi 

Porotherm, fiind creatorul standardului de merchantizare „Casa Porotherm”, conceput pentru  

distribuitori, constructori si clientii finali. 

 

 

 

 

 

 



Jaakko Salmelin  
 
Deține o diplomă de master în economie, cu specializare în finanțe, de la Școala de Economie din Helsinki. 
Înainte de a co-lansa KJK Capital Oy, Jaakko Salmelin a câștigat peste nouă ani de experiență profesională 
de la Danske Capital, unde a lucrat mai întâi ca analist și mai târziu ca manager de fond, pentru mai multe 
fonduri de piață pentru tari in curs de dezvoltare cu sediul în atât în Finlanda și Luxemburg. Printre altele, el 
a co-lansat și co-administrat un fond balcanic de pionierat în 2004, concentrându-se pe piețele din România, 
Bulgaria, Serbia, Croația și Bosnia-Herțegovina. Jaakko Salmelin deține în prezent funcțiile de membru al 
consiliului de administrație al KJK Fund SICAV-SIF, Membru al Consiliului de Administrație al KJK 
Management SA, membru al consiliului de administrație al KJK Capital Oy, președinte al consiliului de 
supraveghere și comitetului de audit AS Baltika, membru al consiliului de supraveghere al BPT Secura 
(Danemarca) și membru al consiliului de administrație al Cemacon SA (România). 
 
Stratan Tiberiu 
Dl. Stratan Tiberiu s-a nascut la data de 7 aprilie 1969, in Mun.Bucuresti.  
A absolvit in 1994 Institutul Politehnic Bucuresti-Facultatea de Electronica si Comunicatii. 
In perioada 1987-1993 a lucrat ca analist programator la Centrul de Calcul Pipera. Din 1994 pana in 1996 a 
indeplinit functia de referent la Fondul Proprietatii Private IV Muntenia, iar in perioada 1996-1997- referent 
specialitate S.I.F.  Muntenia  SA Bucuresti.  
Din 1997- pana in prezent detine functia de Manager Fond la SAI Muntenia Invest SA Bucuresti.  
Din mai 2010-prezent indeplineste functia de administrator al SC Cemacon SA (din august 2010-prezent 
presedinte al Consiliului de Administratie al SC Cemacon SA Zalau). 
 
Chis Grigore 
 

Domnul Chiş a absolvit în anul 1991 Colegiul Naţional Gh. Şincai din Baia Mare. 

În anul 1997 a absolvit Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii Maşini, Secţia inginerie 
economică, Specializarea ingineria sistemelor de producţie. 

A urmat apoi în 1999 Şcoala de Înalte Studii Postuniversitare, Facultatea de Construcţii de Maşini, 
specializarea Managementul organizaţiilor. 

În perioada 1997 - 1998 Domnul Chiş a activat ca agent de valori mobiliare în cadrul societăţii Acţionarul 
S.A. din Cluj-Napoca, unde a desfăşurat următoarele activităţi: 

 menţinerea comunicării cu clienţii companiei; 
 diversificarea portofoliului de clienţi ai companiei; 
 contactarea clienţilor potenţiali; 
 prezentarea de informaţii legate de piaţa de capital; 
 promovarea imaginii, a produselor şi serviciilor oferite de firmă; 
 preluarea şi transmiterea ordinelor de tranzacţionare de la clienţi. 

În perioada 1998 - 1999 a ocupat postul de agent de bursă, trader Rasdaq în cadrul societăţii MP Global 
S.A. din Cluj-Napoca, unde a avut următoarele responsabilităţi: 



 responsabilităţi în preluarea şi procesarea ordinelor de tranzacţionare primite de la clienţii 
companiei; 

 contribuţii la stabilirea de strategii de investiţii cu acţiuni; 
 derularea de activităţi complementare (transferuri de acţiuni); 
 raportări specifice legate de activitatea de tranzacţionare; 
 păstrarea legăturii cu instituţiile pieţei de capital, Bursa de Valori Bucureşti; 
 Furnizarea de informaţii clienţilor în legătură cu tranzacţionarea instrumentelor financiare. 

În perioada 1999 - 2005 domnul Chiş a deţinut funcţia de Director de tranzacţionare în cadrul societăţii SSIF 
Broker S.A. din Cluj-Napoca, având următoarele responsabilităţi: 

 membru în comitetul de risc al companiei; 
 coordonarea portofoliului house al companiei; 
 administrarea portofoliilor clienţilor personali şi ai companiei; 
 asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de tranzacţionare a companiei cu respectarea 

reglementărilor interne şi a legislaţiei specifice în vigoare; 
 organizarea, coordonarea şi supervizarea activităţii compartimentelor tranzacţionare şi back-office 

şi activitatea sucursalelor şi agenţiilor, din punct de vedere operaţional; 
 organizarea şi controlarea circuitului documentelor cu privire la tranzactionarea instrumentelor 

financiare, în cadrul companiei în conformitate cu reglementările interne; 
 aplicarea corectă a deciziilor privind nivelul comisioanelor percepute asupra operaţiunilor ce se 

efectuează în conturile clienţilor; 
 măsuri pentru optimizarea activităţii societăţii prin creşterea volumului de tranzacţii; 
 evaluarea angajaţilor din subordine directă. 

În perioada 2005 - iunie 2009 a deţinut poziţia de Portfolio Manager, membru în Comitetul de Investiţii în 
cadrul societăţii BT Asset Management din Cluj-Napoca, unde a desfăşurat următoarele activităţi: 

 identificarea oportunităţilor de investiţie pe piaţa de capital, în principal în companii small caps, 
l?state pe piaţa Rasdaq; 

 gestionarea portofoliului de clienţi; 
 membru în comitetul de risc care gestionează fondurile BT Invest, BT Maxim, BT Clasic, BT 

Obligaţiuni; 
 asigurarea unui flux de informaţii corect şi eficient; 
 monitorizarea acţiunilor efectuate de concurenţă şi raportarea informaţiilor relevante. 

În prezent domnul Chiş ocupă poziţia de Director General în cadrul societăţii SSIF Broker S.A. din Cluj-Napoca 
şi reprezintă societatea SSIF Broker în consiliile de administraţie ale societăţilor Cemacon şi Facos. 

 

Consultanta Andrei&Andrei Srl prin Mihalca Sergiu  

Dl. Mihalca Sergiu, nascut la data de 19 aprilie 1977 in loc. Zalau. 

In anul 1999 a absolvit Facultatea de Drept in cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca.  

In 1999-2000 – Masterat in ,,Drept comunitar al afacerilor’’ in cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj 

Napoca. In 2001-2002 studii post universitare in ,,Drept civil - drept comercial ‘’ in cadrul Universitatii Babes-

Bolyai din Cluj Napoca. In perioada 1999-2002 a lucrat la SC Petrol Asigurare-Reasigurare PetroAs SA in 



functia de consilier juridic. Perioada 2002-2004 – consilier juridic in cardul SC Asigurare-Reasigurare ARDAF 

SA. Perioada 2004-2006 – director departament juridic in cadrul  SC Asigurare-Reasigurare ARDAF SA. 

Perioada 2006-2007 - consilier la SC Remarul 16 Februarie SA. Perioada 2007-2009 – consilier juridic la Casa 

de Insolventa Transilvania SPRL.  

Din 2009-prezent director dezvoltare, consilier juridic in cadrul Casei de Insolventa Transilvania SPRL si din 

2010-aprilie 2011 reprezentant al SC Euroconsult Smart’s Partner SRL in Consiliul de Administratie al SC 

Cemacon SA, din aprilie 2011-prezent reprezentant al SC Euroconsult Smart’s Partner SRL in Consiliul de 

Administratie al SC Cemacon SA. 

 

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă persoană 
datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; 

 

Nu este cazul. 

 

c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale; 
 

La 31.12.2013, urmatorii administratori detineau actiuni Cemacon: 

Chis Grigore, in nume propriu si prin Chis Luana Maria 33,097 Actiuni 

Mihalca Sergiu 115,461 Actiuni 

 

d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale. 
 

Parti Afiliate Natura Afilierii Tip Tranzactii 

Cercon Ariesul Parte afiliata Prestari Servicii 

Consultanta Andrei&Andrei Srl Parte afiliata Prestari Servicii 

KJK Fund II SICAV-SIF Parte afiliata Prestari Servicii 

Orion Strategy Solution Srl Parte afiliata Prestari Servicii 

S.S.I.F. Broker Sa Parte afiliata Prestari Servicii 
 

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea 

următoarelor informaţii: 

    a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; 

    b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta persoană datorită 

căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive; 

    c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale. 

 



Liviu Stoleru – Director general 

Liviu Stoleru (42 de ani) este cãsãtorit si este tatãl a douã fetite gemene. 

Este absolvent al Universitãtii Alma Mater Sibiu, specializarea Relatii Economice Internationale. 

S-a format ca manager profesionist în cadrul unor corporatii multinationale, cum ar fi Philip Morris, 

OMV si Wienerberger dar si în companii românesti lideri de piatã, cum ar fi Delta Design. A acumulat 

aproape 14 ani de experientã în management de vânzãri, logisticã, distributie si marketing, iar în 

ultimii 9 ani a dezvoltat si implementat la nivel national strategii comerciale în piata materialelor de 

constructii. 

La Wienerberger, liderul mondial în productia de cãrãmizi, Liviu Stoleru a ocupat functia de Director de 

Vânzãri, Marketing si Logisticã în perioada 2005-2009. Aici s-a remarcat printre multe altele, prin 

implementarea strategiei comerciale de introducere pe piata româneascã a sistemului de cãrãmizi 

Porotherm, fiind creatorul standardului de merchantizare „Casa Porotherm”, conceput pentru  

distribuitori, constructori si clientii finali. 

Daniel Sologon – Manager Financiar 

Middle Europe Investments, Palmer Capital Group: Analist de investitii 

Implicarea la nivel de consilii de administratie si management executiv in companiile din portofoliu in 
vederea imbunatirii performantelor financiare 
Identificarea de oportunitati de investitii si formalizarea lor ca propuneri de business 
Monitorizare financiara periodica a companiilor din portofoliu 

 

Schuller eh’klar,  filiala a unui grup austriac, lider in domeniul materialelor de constructii: Analist financiar 

& marketing 

  Analiza si previziuni de vanzari 

  Analiza de cost si profitabilitate  

   

Imoinvest SA, Grupul Financiar Imofinance: Analist financiar 

  Management financiar la nivel de proiecte de investitii 

  Stabilirea politicilor de produs si a actiunilor de marketing 

 

Net Brinel &Brinel PC Prod, Grupul de firme Brinel, lider regional IT&C: Manager operational 

  Conducerea, integrarea si eficientizarea functiunilor de logistica, asamblare si servicii in garantie 

 

2005-Master Administrarea afacerilor, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Business 

2004-Licenta Management, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene 

 

Sarpataki Alpar Laszlo – Director productie 

Sarpataki Alpar Director productie (56 de ani) este absolvent al Facultãtii de Tehnologie chimicã din cadrul 

Universitãtii Babes-Bolyai, Cluj-Napoca. 



Înainte de a se alãtura colectivului de la Cemacon în 1985, a coordonat activitatea de productie de la 

Combinatul pentru lianti Hoghiz, jud. Mures. În cadrul Cemacon, a urmãrit fluxul tehnologic de productie 

(1985- 1992), a coordonat activitatea de exploatare a argilei (1992-2000), a fost seful sectiei de blocuri 

ceramice (2000 – 2006). 

Din 2006 este responsabil de întreaga activitate de productie, detinând functia de director productie. 

Detine participatii de 2,6% din capitalul Cemacon. 

 

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri 

administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul 

emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în 

cadrul emitentului. 

Nu este cazul. 

     

 



5. Conducerea societatii comerciale 

 

Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel 

puţin la: 

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi 

lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente; 

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere 

de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; 

referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează 

a se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite; 

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor 

şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei. 

 

Situatia pozitiei financiare ultimii 3 ani 
 

ACTIVE (ASSETS)  31-Dec-13 31-Dec-12 31-Dec-11 

Active imobilizate  LEI LEI LEI 

Non-current assets     

Imobilizari corporale  114,888,514 140,358,631 145,409,159 

Property, plant and equipment     

Investitii imobiliare  - - - 

Investment property     

Imobilizari necorporale  206,560 10,033 65,576 

Intangible     

Investitii in actiuni  - - - 

Investments     

Alte active imobilizate  300,866 42,645 1,145,853 

Other non-current assets     

   115,395,940 140,411,309 146,620,589 

Active circulante     

Current assets     

Stocuri  8,658,968 9,502,090 7,463,098 

Inventories     

Creante comerciale si similare  7,511,743 3,814,060 2,196,458 

Trade and other receivables     

Alte active financiare  - - - 

Other financial assets     

Numerar si echivalente numerar  6,902,535 2,715,212 1,627,241 

Cash and cash equivalents     

   23,073,246 16,031,361 11,286,796 



     

Active clasificate drept detinute în vederea 
vânzãrii  22,303,952 - - 

Assets classified as held for sale      

     

TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)   160,773,138 156,442,671 157,907,385 

     

DATORII (LIABILITIES)     

DATORII CURENTE     

CURRENT LIABILITIES     

Datorii comerciale si similare  29,207,985 19,476,970 13,704,909 

Trade and other payables     

Imprumuturi  87,298,911 62,117,063 26,203,308 

Loans and borrowings     

Subventii pentru investitii  - - - 

Grants received     

Datorii privind impozitul pe profit  - - - 

Tax liability     

Provizioane  3,071,523 2,250,807 369,876 

Provisions     

    119,578,418 83,844,839 40,278,093 

     

Datoriile incluse în grupurile destinate cedãrii - - - 

Liabilities directly associated with assets in disposal groups classified as held for sale 

     

DATORII PE TERMEN LUNG     

NON-CURRENT LIABILITIES     

Datorii comerciale si similare  - 207,432 232,260 

Non-current trade and other liabilities     

Imprumuturi  30,527,265 54,465,046 88,681,557 

Loans and borrowings     

Subventii pentru investitii  1,385,762 1,461,404 1,537,046 

Grants received     

Impozit amanat  - 524,565 - 

Deferred tax     

Provizioane  - - - 

Provisions     

   31,913,027 56,658,447 90,450,862 

     

TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)  151,491,446 140,503,286 130,728,956 

     



ACTIVE NETE (NET ASSETS)  9,281,692 15,939,384 27,178,429 

     

CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)     

Capital social  33,424,855 33,339,387 34,073,785 

Issued capital     

Actiuni proprii  - - - 

Own Shares     

Prime legate de emiterea de actiuni  - - - 

Share premium     

Ajustari din retratare  - - - 

Translation adjustments     

Rezerve  26,477,035 26,447,612 19,621,226 

Reserves     

Rezultat reportat  (50,620,198) (43,847,614) (26,516,582) 

Retained earnings     

     

Interesele care nu controleaza  - - - 

Non-controling interest     

     

TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)   9,281,693 15,939,384 27,178,429 

 

 

 

 

  



Situatia rezultatului global ultimii 3 ani 
 

  31-Dec-13 31-Dec-12 31-Dec-11 

  LEI LEI LEI 

     

Venituri din vanzari  44,876,878 33,199,626 27,161,177 

     

Alte venituri din exploatare  6,641,473 4,978,815 9,701,469 

     

Variatia stocurilor  (839,734) 560,469 45,498 

     

Materii prime si consumabile  (9,770,419) (7,890,791) (6,924,233) 

Cheltuieli de personal  (7,608,312) (5,410,265) (6,339,643) 

Amortizare si deprecieri  (5,055,030) (13,148,265) (13,416,995) 

Cercetare si dezvoltare  - - - 

Alte cheltuieli din exploatare  (25,436,324) (17,406,160) (15,971,645) 

Profit / (Pierdere) din exploatare  2,808,532 (5,116,571) (5,744,372) 

     

Venituri / (costuri) financiare nete  (10,028,944) (11,506,843) (8,666,606) 

Partea din profitul aferent entitãtilor asociate 
 - -  

Profit / (Pierdere)  inainte de impozitare 
 (7,220,412) (16,623,414) (14,410,978) 

     

Cheltuieli cu impozite  685,274 (898,615) 2,331,745 

     

Profit / (Pierdere)  (6,535,138) (17,522,029) (12,079,233) 

     

Reevaluarea imobilizarilor corporale  29,318 7,017,383 
 

Impozit amanat afferent diferentelor din reevaluare  (85,468) (1,122,781) 
 

Total alte elemente ale rezultatului global  (56,150)  5,894,602 - 

     

Total rezultat global  (6,591,288) (11,627,427) (12,079,233) 

 

 

 

 

 



Situatia fluxurilor de numerar (cash flow) 
 

  31-Dec-13 31-Dec-12 

  LEI LEI 

Fluxuri din activitati de exploatare    

Profit / (Pierdere)  inainte de impozitare  (7,220,412) (16,623,414) 

Ajustari pentru:  - - 

Diferente din retratare  - - 

Amortizari si provizioane  5,055,030 13,148,265 

Modificare valorii investitiilor  - - 

Reversare venituri in avans  - - 

Modificarea valorii investitiilor imobiliare  (106,656) (118,284) 

Pierdere / (profit) din cedarea activelor  (1,815) 368,930 

Scaderea / (cresterea) altor provizioane  820,716 1,880,931 

Venituri din investitii  - - 

Alte Venituri financiare  (44,457) (18,014) 

Costuri financiare  8,258,325 8,442,033 

Profit inainte de modificarea capitalului de lucru  6,760,731 7,080,447 

Scaderea / (cresterea) creantelor  (3,697,683) (2,643,780) 

Scaderea / (cresterea) stocurilor  843,122 (2,038,992) 

Crestere / (scaderea) datoriilor  1,400,290 (2,113,104) 

Numerar din activitati de exploatare  5,306,459 284,571 

Costuri financiare platite  (774,468) (1,207,144) 

Impozit pe profit platit  - 566,208 

Numerar net din activitati de exploatare  4,531,991 (356,365) 

    

    

Fluxuri din activitati de investitii    

Achizitii de filiale, net de numerar  - - 

Achizitii de alte instrumente de capital  - - 

Achizitii de imobilizari corporale  (869,361) - 

Incasari din vanzarea de imobilizari  21,871 57,702 

Dobanda incasata  44,457 18,013 

Venituri din investitii  - - 

Fluxuri nete din activitati de investitii  (803,033) 75,715 

    

Fluxuri din activitati de finantare    

Incasari din emisiunea de capital social  - - 

Variatia imprumuturilor  1,244,067 2,241,994 

Variatia imprumuturilor pe termen mediu si lung  - - 

Variatia imprumuturilor din obligatiuni  - - 

Plati aferente leasing financiar  (785,702) (873,373) 



Dobanda platita  - - 

Dividende platite  - - 

Fluxuri nete din activitati de finantare  458,365 1,368,621 

  - - 

Crestere / (scadere) neta de numerar  4,187,323 1,087,971 

Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei  2,715,212 1,627,241 

Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei perioadei 6,902,534 2,715,212 

 

 

6. Semnături 

    Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administraţie, de către 

manager/conducătorul executiv şi de către contabilul-şef al societăţii comerciale. 

    În cazul în care societatea comercială are filiale, informaţiile prezentate în raportul anual vor fi 

prezentate atât cu privire la fiecare filială cât şi cu privire la societatea comercială privită ca un întreg. 

 

    Raportul anual este însoţit de copii ale următoarelor documente: 

    a) actele constitutive ale societăţii comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se 

face raportarea; 

    b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea; 

    c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membrilor administraţiei, 

conducerii executive, cenzorilor; 

    d) lista filialelor societăţii comerciale şi a societăţilor controlate de aceasta; 

    e) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale. 

 

Tiberiu Stratan,  

Presedinte al Consiliului de administratie 

 

Liviu-Ionel Stoleru, 

Director General 

 

 


