MEMORANDUM
ÎNTOCMIT ÎN VEDEREA ADMITERII LA TRANZACȚIONARE ÎN CADRUL SISTEMULUI MULTILATERAL DE
TRANZACȚIONARE ADMINISTRAT DE BURSA DE VALORI BUCUREȘTI A ACȚIUNILOR ORDINARE,
NOMINATIVE, LIBER TRANSFERABILE EMISE ÎN FORMĂ DEMATERIALIZATĂ DE

Sipex Company S.A.

Consultant Autorizat:
SSIF BRK Financial Group S.A.

PREZENTUL DOCUMENT DE PREZENTARE NU A FĂCUT ȘI NU VA FACE OBIECTUL UNEI APROBĂRI DIN
PARTEA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ („ASF”)
Potențialii investitori în societățile admise în cadrul SMT trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la
faptul că sistemul multilateral de tranzacționare este o piață pentru care există tendința să se atașeze un
risc investițional mai ridicat decât pentru societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
Aprobarea de către BVB a admiterii la tranzacționare a instrumentelor financiare care fac obiectul
prezentului Memorandum nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o formă de apreciere a BVB cu
privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta
tranzacțiile care se vor încheia ulterior admiterii la tranzacționare. Bursa de Valori București S.A. nu este
responsabilă pentru eventuale erori sau omisiuni din cadrul Memorandumului sau pentru orice alte decizii
în legătură cu acestea. Decizia de admitere emisă de BVB certifică numai regularitatea Memorandumului
în privința conformității cu cerințele de admitere prevăzute în Codul BVB – sistem multilateral de
tranzacționare

26 Mai 2022
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NOTA CĂTRE INVESTITORI
Informațiile conținute în acest Memorandum au fost furnizate de către Emitent. Emitentul declară că a
depus toate diligențele necesare pentru a se asigura că toate informațiile din prezentul Memorandum
sunt reale, exacte și corecte și nu induc în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative.
Memorandumul și anexele acestuia, precum și situațiile financiare ale Emitentului au fost întocmite în
conformitate cu reglementările legale în vigoare. După verificarea acestui Memorandum și a anexelor
acestuia, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și
acuratețea informațiilor conținute în Memorandum și în anexe.
Consultantul Autorizat (CA) a întreprins toate demersurile necesare în cadrul procedurilor de due diligence
pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent,
informațiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să
afecteze semnificativ conținutul memorandumului.
CA nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la performanțele și evoluția viitoare a Emitentului. Nimic
din conținutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a CA
asupra situației Emitentului și nici ca o consiliere juridică sau fiscală. Fiecare potențial investitor trebuie
să facă o evaluare independentă prin propriile mijloace, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse
în acest Memorandum. Emitentul și CA recomandă potențialilor investitori consultarea propriilor consilieri
în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.
Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către CA să ofere alte informații sau să facă alte
declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum. Difuzarea unor informații, declarații
sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum vor fi considerate ca fiind făcute fără autorizarea
Emitentului sau a CA, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. Informațiile care se regăsesc pe
pagina de internet a Emitentului, pe orice pagină de internet la care se face referire în acest Memorandum
sau pe orice pagină de internet la care se face trimitere directă sau indirectă de pe pagina de internet a
Emitentului nu sunt încorporate prin referință în prezentul Memorandum și orice decizie de a cumpăra
acțiuni nu ar trebui să se bazeze pe aceste informații.
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1. Persoane responsabile
Informațiile prezentate în acest Memorandum, referitoare la „Societate” sau „Emitent” au fost furnizate
de către SC Sipex Company S.A. (SIPEX), persoană juridică română sub forma juridică a unei societăți pe
acțiuni. Ea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile
Actului Constitutiv. Sediul social al Emitentului este în Ariceștii Rahtivani pe DN 72, la Km 8, în județul
Prahova, compania având codul unic de înregistrare 9813422 și numărul de ordine la Registrul Comerțului
J29/1802/2007.
SSIF BRK Financial Group S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj
sub nr. J12/3038/1994, Cod Unic de Înregistrare 6738423, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 119,
reprezentată legal de dl. Răzvan Raț, Director General Adjunct, are calitatea de Consultant Autorizat.
Verificând informațiile, SIPEX, reprezentată legal de domnul Constantin Irinel Gheorghe - Director General
și Președinte al Consiliului de Administrație, acceptă responsabilitatea pentru conținutul
Memorandumului și declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile
furnizate despre Emitent sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații
neadevărate, de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.
De asemenea, SSIF BRK Financial Group S.A., reprezentată legal de domnul Răzvan RAȚ, Director General
Adjunct, acceptă responsabilitatea pentru conținutul Memorandumului și declară că, după luarea tuturor
măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile furnizate despre Emitent sunt în conformitate cu realitatea
și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.
2. Informații generale despre emitent
Denumire emitent

SC Sipex Company S.A.

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului
Cod CAEN
Domeniul de activitate

J29/1802/2007
4673
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor
de construcții și echipamentelor sanitare
9813422
787200HYX0GJQ2PE7065
Ariceștii Rahtivani, DN 72, KM 8, județul Prahova.
(+40) 244.434.039
sipexsediu@sipex.ro
https://www.sipex.ro/

Cod Unic de Înregistrare
Cod LEI
Sediu social
Telefon
E-mail
Adresa website
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3. Informații despre instrumentul financiar al emitentului pentru care se solicită admiterea la
tranzacționare
Simbolul de tranzacționare
Codul ISIN
COD FISN
COD CFI
Număr total IF
Valoare nominală
Valoare emisiune
Data emisiune
Numar detinatori IF
Free-float

SPX
ROKK42RQ8EU3
SIPEX/REGSHS RON 0.1
ESVUFR
266.595.656 acțiuni comune, dematerializate
0,1 lei
26.659.565,6 lei
24.02.2022
57
7,87%

4. Informații cu privire la oferta de instrumente financiare realizată în vederea admiterii la
tranzacționare
Acționarii societății Sipex Company S.A. au aprobat în cadrul unei ședințe a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 10.11.2021 realizarea unei majorări de capital în valoare de maxim
40.000.000 lei prin emisiunea de noi acțiuni ordinare, în forma dematerializată.
Președintele Consiliului de Administrație al Sipex Company S.A. a stabilit prin decizia nr. 1 din 14.12.2021,
ca BRK Financial Group S.A. să realizeze în perioada 10.02.2022-24.02.2022 plasamentul privat privind
majorarea de capital. Ulterior prin decizia nr. 1 din 24.02.2022 Presedintele Consiliului de Administratie
al Societatii a aprobat demersurile privind admiterea la tranzactionare a acțiunilor societății pe Sistemul
Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti.
În cadrul plasamentului privat au fost subscrise un număr de 16.595.656 acțiuni ordinare cu o valoare
nominală de 0,10 lei/acțiune. Prețul de subscriere în cadrul ofertei a fost de 0,64 lei/acțiune. Subscrierile
au cumulat o valoare de 10.621.219,84 lei iar în cadrul ofertei au subscris un număr de 53 de investitori
din care 37 persoane fizice și 16 persoane juridice. Capitalizarea anticiapată a societății înainte de listare
este de 170.621.219,8 lei.

5. Informații cu privire la alte oferte de instrumente financiare derulate de emitent în perioada de
12 luni anterioare admiterii la tranzacționare
Nu au existat alte oferte derulate de către Emitent într-o perioadă de 12 luni anterioare admiterii la
tranzacționare
6. Scurt istoric al emitentului
SIPEX a fost fondată în 1997, desfășurându-și activitatea neîntrerupt de peste 24 de ani și având o evoluție
ascendentă, ce consolidează notorietatea companiei și o propulsează într-o poziție de top în clasamentul
firmelor de profil, firma ocupând locul al II-lea în piața de distribuție de materiale și finisaje pentru
construcții (excluzând segmentul Do it yourself „DIY”).
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Emitentul are ca obiect de activitate distribuția de materiale și finisaje pentru construcții, oferind o gamă
largă de astfel de produse, dar și servicii de consultanță tehnică și conexe, atât pentru piața B&B, cât și
pentru piața de retail și construind pentru viitor o strategie de adresare dedicată segmentului de piață
DIY. Dintre brandurile distribuite de SIPEX, menționăm: Ceresit, Rigips, Isover, Weber, Cesarom, Swisspor,
Austrotherm, Baumit, Porotherm, Tondach, Brikston, Ytong, Leier, Structo, Tenco, Sapabet, Aco, Holver,
Kronospan și Romstal.
Piața țintă a companiei este alcătuită din:
6.1. Retailul tradițional, compus din magazine de diferite dimensiuni, altele decât DIY (Do It Yourself).
Vânzarea către aceste magazine se face prin agenți dedicați, coordonați de managerii de zona si de
directorul național de vânzări. Aceștia au la dispoziție un sistem SFA (tablete conectate la sistemul
ERP având acces in timp real la stocuri), astfel încât comenzile preluate sa ajungă rapid in sistemul
ERP.
6.2. B2B – acest segment de piață este format din următorii parteneri:
- societăți de construcții (care construiesc pentru diverși investitori sau dezvoltă propriile proiecte,
rezidențiale sau industriale). Acești parteneri sunt alocați unei echipe dedicate acestui segment
de piață și în același timp au la dispoziție platforma de comenzi ”sipexcomenzi.ro”, creată special
pentru ei. Aceeași platformă le pune la dispoziție informații despre stocuri, solduri, statusul
comenzilor lansate, prețuri setate pentru diverse proiecte, etc.
- dezvoltatori (investitori care aleg să-și negocieze prețurile materialelor și ale sistemelor pentru
construcții direct cu un distribuitor). Aceștia sunt alocați unei echipe dedicate, care împreună cu
reprezentantul furnizorilor le oferă cele mai bune soluții tehnice și comerciale.
- echipe de meseriași (aceiași reprezentanți de vânzări Sipex încearcă sa le propună cele mai bune
soluții și servicii (transport, colorare, soluții tehnice) astfel încât aceștia să devină vectorii de
promovare a pachetelor de produse pe care Sipex le comercializează.
- persoane fizice (care construiesc în regie proprie și amenajează propriile proprietăți). Acestora,
echipele de vânzări dedicate le propun achiziționarea diverselor produse din pachetul Sipex.
6.3. On-line – Sipex are propriul magazin on-line, care în curând va fi actualizat la o variantă mai modernă,
care poate fi accesată de pe diferite terminale (laptop, telefon, tabletă). Aplicația va repartiza comenzile
către cele mai apropiate puncte de lucru, astfel încât livrarea sa se facă într-un timp cât mai scurt.
Magazinul oferă accesul la diferite campanii pe care Sipex le demarează.
Cele 12 centre logistice Sipex sunt dotate cu echipamentele necesare pentru a asigura livrări rapide în
fiecare locație de unde se primesc comenzi.
În viitor, Sipex își propune să intre în sistemul de piață format din lanțul de magazine DIY cu pachetul de
produse din brandurile proprii (Meșterică, Profit, Dufa și Profitec), deoarece în acest segment există un
potențial de creștere foarte bun.
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SIPEX a înregistrat în ultimii 5 ani respectiv perioada 2015-2020 o evoluție pozitivă a cifrei de afaceri și a
profitabilității.

Evoluția cifrei de afaceri și a rezultatului net pentru perioada 2015-2021
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Dezvoltarea de centre logistice
Decizia deschiderii acestora a fost susținută de obiectivul unei reprezentări regionale și naționale, pentru
a face posibilă livrarea rapidă a produselor și serviciilor SIPEX pe întreg teritoriul României.
1997
2000
2002
2005
2007
2011
2012

2015
2017
2018

- până în 2007, este deschis primul sediu și depozit în Ploiești, Gh. Doja, nr. 138, Județul Prahova.
- se deschide punctul de lucru din București, pe Bd. Timișoara nr.100, sector 6 , București.
- se deschide primul depozit din Ploiești, în Sos. Vestului, nr. 27, Ploiești, Județul Prahova.
- se deschide punctul de lucru Focșani, în calea Munteniei, T83P435, Focșani, Județul Vrancea.
- se închide sediul central inițial și se deschide punctul de lucru Ariceștii Rahtivani și showroom-ul
“Ceresit” în Ariceștii Rahtivani, DN 72, Km 8, județul Prahova.
- se deschide punctul de lucru Cluj, pe bd. Traian Vuia, nr. 206, Cluj-Napoca, Județul Cluj.
- se deschide punctul de lucru Craiova, sat Cârcea, Comuna Cârcea, str. Crângului, nr. 2, județul
Dolj.
- și punctul de lucru Piatra Neamț, sat Izvoare, comuna Dumbrava Roșie, str. Serei nr. 7, județul
Neamț.
- se deschide punctul de lucru Iași, în Bd. Chimiei, nr. 12, Iași, Județul Iași.
- și punctul de lucru Suceava, sat Bosanci, comuna Bosanci, str. Sucevei nr. 81, Județul Suceava.
- se deschide punctul de lucru Timișoara, Calea Buziașului, nr. 162, Timișoara, Județul Timiș.
- și punctul de lucru Râmnicu Vâlcea, Sat Racovița, comuna Budești nr. 284, județul Vâlcea.
- se deschide punctul de lucru Pantelimon, Bd. Biruinței nr. 189, Pantelimon, Ilfov, cu 5000 mp
spații de depozitare și birouri.
- și punctul de lucru Brașov în Satul Prejmer, comuna Prejmer, str. Brașovului nr. 162, Județul
Brașov.
- punctul de lucru din Municipiul Ploiești, Str. Laboratorului nr. 10, județul Prahova

8

7. Descrierea activității emitentului
Compania beneficiază de reprezentare și distribuție la nivel național prin rețeaua de 12 centre logistice
din diferite regiuni ale țării, ce funcționează ca puncte de lucru și de desfacere. Sediul central al companiei
este amplasat în județul Prahova, în comuna Ariceștii Rahtivani și are deschidere la drumul național DN7,
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întinzându-se pe o suprafață totală de 21.000 metri pătrați, care găzduiește un showroom, birouri, spații
de depozitare și platforme pentru mașini.
Activitatea companiei e concentrată pe distribuția de produse, servicii și soluții complete în domeniul
construcțiilor și finisajelor. Diversitatea produselor și serviciilor, integrarea lor optimă, preocuparea
pentru creșterea calității lor, investițiile în tehnologie (software-uri și licențe), echipamentele performante
și dezvoltarea unui centru operațional de transport propriu se numără printre factorii care i-au asigurat
companiei un trend ascendent neîntrerupt.
Dezvoltarea parteneriatelor cu furnizorii și a gamei de produse și servicii
Brand-urile de notorietate largă distribuite de companie, relevanța și calitatea serviciilor de consultanță
oferite, dar și prețurile competitive sunt și ele elemente care susțin creșterea constantă a cifrei de afaceri
și consolidarea poziției câștigate de SIPEX în topul companiilor de profil (locul al II-lea pe piața de
distribuție de materiale de construcții și de finisaje din România).
Diversificarea sortimentelor de produse și servicii, eficientizarea proceselor operaționale, diversificarea
portofoliului de clienți și a canalelor de marketing, concomitent cu dezvoltarea de parteneriate strategice
și extinderea geografică la nivel național sunt dublate în prezent de un proces complex de reconfigurare
a activității online a SIPEX.
Gama de produse distribuite în prezent de SIPEX cuprinde:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vopsea lavabilă – dispersii: Ceresit, Profitec, düfa, Meșterică, Kraft;
vopsea alchidică: Chimtitan;
scule și accesorii: Meșterică;
produse pentru renovarea acoperișurilor și podelelor: Ceresit, Meșterică, Tegola, General
Membrane;
lacuri și baițuri: Sadolin, Hammerite;
amorse: düfa, Profitec, Ceresit, Meșterică, Kraft;
produse pentru zidărie: Leyer, Cemrom, Structo, Tenco, Porotherm ; Wienerberger;
acoperișuri: Tondach;
termo-sistem: Ceresit, Meșterică, Weber;
termoizolații cu vată minerală: Isover, Rockwool;
materiale termoizolante din polistiren: Swisspor, Austrotherm, Hirsch, düfa, Meșterică;
tencuieli decorative: Ceresit, Meșterică, Kraft, Briotherm;
tavane casetate, baghete: Rigips, Meșterică Décor;
profile metalice și accesorii: Rigips, Meșterică;
spume poliuretanice, silicoane: Ceresit, TKK;
șape: Ceresit, Meșterică, Baumit;
sisteme de hidroizolații: Ceresit, Meșterică, Baumit, General Membrane;
gleturi: Ceresit, Meșterică, Rigips, Baumit, Weber;
chituri rost: Ceresit, Baumit;
adezivi standard și flexibili: Ceresit, Meșterică, Baumit, Weber;
produse ceramice: gresie și faianță: Cesarom;
produse termo-hidro-sanitare: Romstal;
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▪
▪
▪
▪
▪

OSB, Tego, parchet și panouri din lemn: Holver, Kronospan, Egger;
sisteme de retenție și curățirea a apelor reziduale și pluviale, soluții drenaj: ACO;
sisteme de pavaj și borduri: Elis Pavaje, Semmerlock;
plasă sudată, panouri bordurate: Fier CTC, Intertranscom;
aditivi pentru betoane, etanșanți, mortare de reparații: Ceresit, TKK, Baumit.

SIPEX a atras și selectat, încă de la început, parteneri recunoscuți internațional pentru produse de calitate,
soluții eficiente și dezvoltarea de tehnologii inovatoare. Dintre partenerii strategici ai SIPEX putem
enumera:
▪ Henkel România – din 1998 (colaborare de 23 ani);
▪ Saint-Gobain Construction Products România – din 2005 (colaborare de 16 ani);
▪ SANEX SA, Knauf, Austrotherm, Swisspor SA, Baumit România, Wienerberger, Tondach România,
Brikston Construction Solutions SA, Holcim SA, ACO, Holver, Kronospan Trading, Elis Pavaje,
Romstal – cu parteneriate încheiate în decursul ultimilor 15 ani.
▪ Meffert AG, grup german, lider European în producția de lacuri și vopsele (düfa, Profitec) – din
2017 (colaborare de 4 ani). Prin acest parteneriat, compania a obținut și deține licențele Meffert
AG/düfa și Profitec pentru România și Bulgaria pentru următorii 10 ani (începând cu 2017). Acest
parteneriat facilitează clienților accesul la produsele düfa, cunoscute în peste 60 de țări și utilizate
de către clienții și profesioniștii care preferă un mediu sănătos de viață și utilizarea produselor
prietenoase cu mediul. Produsele düfa distribuite de SIPEX sunt obținute după rețetele originale
ale Meffert AG, cu utilizarea de materii prime de calitate înaltă și de tehnologie performantă.
Pentru a satisface mai bine doleanțele clienților români, pe lângă distribuția mărcilor partenerilor
strategici, SIPEX a dezvoltat și mărcile proprii, “Meșterică” și „Profit” ce răspund mai bine particularităților
pieței locale.
▪

▪

▪

▪

În 2007, pentru a se asigura de capacitatea de a presta servicii de înaltă calitate, atât la înălțimea
cerințelor clienților, cat și a tuturor reglementărilor aplicabile, SIPEX obține certificarea Sistemului
Integrat de Management Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională, conform ISO 9001,
ISO 14001 și ISO 45001, cu organismul german de certificare TÜV Thüringen e.v.
În 2010 are loc Lansarea Brandului Meșterică, ce aduce un concept nou de gamă de produse
dedicate lucrărilor de construcții, bricolaj, renovare și amenajări interioare și exterioare efectuate
de către clienții de retail. Primele 5 produse lansate sunt din categoria de Adezivi, Gleturi și
Mortare, mai precis tinciul, gletul, șapa, adezivul și masa de șpaclu pentru polistiren, adezivul
flexibil, gresie și faianță, la care se adaugă și polistirenul EPS 60, 70.
În 2011, alte 2 produse se adaugă gamei Meșterică de Adezivi, Gleturi și Mortare: adezivul de
interior pentru gresie și faianță și adezivul pentru polistiren. În paralel, se dezvoltă noi categorii de
produse Meșterică, ca cele de finisaj interior și exterior, ce cuprind vopsele lavabile, amorse,
tencuieli, dar și cele pentru decor, ce cuprind baghete și plăci pentru tavane din polistiren. Sunt
lansate și primele produse din gama de produse sanitare, și anume: rezervoare, capace WC,
mecanisme, accesorii și produse din gama de hidroizolații, cum sunt amorsa, membranele și
bitumul.
În 2013, Firos devine partener SIPEX, pentru producția gamei de Adezivi, Gleturi și Mortare
Meșterică, prin care urmărește îmbunătățirea calității și imaginii brandului. Tot în această etapă
se lansează și un produs nou al brandului: polistirenul Universal Fix Meșterică EPS 80. Tot în
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▪

▪

▪

▪

▪

același an, compania lansează un nou brand – Profit și primul produs al acesteia: vopseaua lavabilă
de interior;
În 2015, prin parteneriatul cu Firos SA, compania dezvoltă și adaugă noi produse brandului
Meșterică, din categoria de Adezivi, Gleturi și Mortare, și anume: tinciul alb, adezivul flexibil de
înaltă rezistență, șapa pe bază de ciment, mortarul pentru BCA/BCU și mortarul mecanizat. În
același an are loc și certificarea Termo-sistemului Meșterică.
Din 2016, pe termen mediu și lung, SIPEX Company își constituie ca prioritate strategică
tehnologizarea accelerată a operațiunilor și demarează digitalizarea proceselor de depozitare,
vânzare, marketing, gestiune de comenzi și livrări prin dezvoltarea unor soluții IT personalizate,
care urmăresc să adauge valoare produselor și serviciilor offline.
În 2018, SIPEX extinde gama produselor düfa (vopsele lavabile și amorse) importate, cu categoriile
de adezivi cu fibre de armare pentru plăci de polistiren (DUF 100) și vată bazaltică (DUF 300),
precum și cu polistiren EPS 50, 60, 70, 80 (DUF 200).
În 2018 se lansează magazinul online B2C, destinat clienților finali persoane fizice, complet integrat
cu sistemul Senior ERP, pentru preluarea informațiilor de preț și disponibilitate a produselor din
stoc, dar și pentru trimiterea automatizată a comenzilor spre procesare (în acest moment se află
în proces de modernizare).
În 2019 se dezvoltă site-ul de prezentare și un portal de vânzări destinat partenerilor existenți în
canalul B2B. Portalul sipexcomenzi.ro are scopul de a simplifica procesul de vânzare către
partenerii existenți și de a reduce costurile operaționale, prin oferirea unor facilități self-service
pentru acești parteneri (istoric comenzi, facturi, scadențare, etc.). Portalul este complet integrat
cu sistemul Senior ERP pentru preluarea informațiilor de preț și stoc, a facturilor și a informațiilor
despre contul partenerului și pentru trimiterea comenzilor spre procesare.

Acoperirea teritorială
De la înființare și până în prezent, atractivitatea produselor și serviciilor SIPEX a asigurat companiei
mijloacele necesare pentru a deschide cele 12 centre logistice din: Ariceștii Rahtivani (Prahova), București,
Pantelimon (Ilfov), Focșani (Vrancea), Bosanci (Suceava), Craiova (Dolj), Budești (Vâlcea), Cluj, Dumbrava
Roșie (Piatra Neamț), Iași (Iași), Timișoara (Timișoara) și Brașov (Brașov).
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Parc logistic propriu
Pentru a livra produsele rapid la nivelul întregului teritoriu al României, poziționarea geografică strategică
a centrelor logistice (ce funcționează ca puncte de lucru și desfacere) este completată de o infrastructură
de transport și de un parc auto propriu, format din 191 de autovehicule, dintre care:
▪ 80 de autoutilitare marfă (3,5 tone, 10 tone, 15 tone, 22 tone), asigură transportul și livrarea
produselor în timp pentru clienții companiei, în mod constant, pe întreg teritoriul României;
▪ 8 automacarale;
▪ 14 autoutilitare Dacia Dokker;
▪ 89 autoturisme care deservesc forța de vânzari a companiei;
▪ 36 motostivuitoare;
▪ 29 de mașini de colorat și mixere.
Activitatea comercială
Aceasta constă în menținerea și dezvoltarea relațiilor de afaceri, încasarea debitelor, furnizarea de servicii
post-vânzare, negocierea ofertelor și amendarea derulării contractelor, precum și coordonarea activității
de promovare și marketing, inclusiv a celei de merchandising, prin 3 canale de vânzări, cu 76 de angajați
specializați în activități comerciale, vânzări și activități de suport.
Activitatea operațională și logistică
Aceasta asigură, în principal, coordonarea și realizarea procesului de aprovizionare, descărcare,
depozitare, distribuție , transport, manipulare și livrare de marfă, dar și urmărirea și optimizarea structurii
și valorii stocurilor, inventarierea acestora și întreținerea bazei de utilaje, echipamente și autovehicule și
este desfășurată de cei 190 de angajați specializați în operațiuni și activități tehnice ce activează în cadrul
celor 12 centre logistice SIPEX. Pe lângă activitățile enumerate, SIPEX asigură și suportul logistic al clienților
săi din canalul B2B.
Activitatea tehnică
Este realizată de 13 specialiști și constă în operarea mașinilor de colorat și în asigurarea consilierii tehnice
la alegerea de către clienți a materialelor necesare lucrărilor, atât din punct de vedere calitativ, cât și
cantitativ, în contactarea și întreținerea relațiilor de colaborare cu clienții din zona de lucru, în
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monitorizarea tuturor aspectelor tehnice ale proiectelor în lucru, în promovarea produselor și soluțiilor
integrate oferite de companie, dar și în elaborarea ofertelor tehnice și comerciale, în identificarea și
oferirea celor mai bune soluții din punct de vedere tehnic pentru fiecare proiect în parte, prin oferte
personalizate.
Activitatea de achiziție a produselor
Aceasta are ca rol identificarea condițiilor optime de aprovizionare a stocurilor cu produsele ce asigură
cele mai bune și mai căutate soluții la cele mai bune prețuri și presupune menținerea unor relații de durată
cu producătorii parteneri, astfel încât societatea să fie la curent cu ultimele noutăți din domeniu în materie
de produse și tehnologii specifice și să le aducă pe piață la momentul oportun. Datorită investițiilor SIPEX
în tehnologia informatică și automatizării proceselor, întreaga activitate de achiziție este desfășurată și
controlată eficient, cu o echipă de numai 3 specialiști în achiziții.
8. Informații cu privire la structura capitalului social și a acționariatului emitentului
Capitalul social subscris și vărsat al Societății este în sumă de 26.659.565,6 lei, divizat în 266.595.656 de
acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.
Acțiunile sunt ordinare, de clasa „A” și conferă acționarului un singur vot (1 acțiune = 1 vot) în cadrul
Adunărilor Generale ale Acționarilor. Acțiunile după desfășurarea plasamentului privat, sunt deținute de
către domnul Constantin Irinel Gheorghe, care deține 92,115% din acțiunile societății respectiv
245.000.000 acțiuni. Doamna Gheorghe Daniela deține 0,940% din capitalul social respectiv un număr de
2.500.000 acțiuni. Domnul Constantin Gheorghe deține un număr de 1.875.000 acțiuni, respectiv 0,705%
din capitalul social al societății. Un număr de 625.000 acțiuni, respectiv 0,0002% din capitalul social este
deținut de către societate în vederea realizării unui program de fidelizare a angajaților („stock option
plan”). Un număr de 16.595.656 acțiuni, respectiv un procent de 6,2396% sunt deținute de către noii
investitori care au participat în cadrul ofertei derulate de catre Emitent.
Domnul Constantin Irinel Gheorghe este Prim-Vicepreședinte al Patronatului Societăților din Construcții
(PSC) și Vicepreședinte al Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC).
Tabelul nr. 1
Nr.
crt

1
2
3
4.
5.

Nume și prenume/Denumire acționar

Constantin Irinel Gheorghe
Daniela Gheorghe
Constantin Gheorghe
SIPEX
Alții
Total

Procent
deținut din
capital social
(%)
92,1152%
0,9400%
0,7050%
0,0002%
6,2396%
100%

Număr acțiuni
deținute

245.000.000
2.500.000
1.875.000
625.000
16.595.656
266.595.656

9. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute
SIPEX deține părți sociale într-un procent de 20% din capitalul social al SC Couture Properties, care,
conform codului fiscal nu este considerată societate afiliată. Singura societate afiliată, conform codului
fiscal, este S.C. Sipex Services SRL, societate la care acționarul principal, domnul Constantin Irinal
Gheorghe deține 100% din părțile sociale și care în ultimii 5 ani nu a desfășurat activitate.
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Acționarul principal, domnul Constantin Irinel Gheorghe, mai deține părți sociale într-un procent de 20%
la SC SGC Alert Systems SRL și într-un procent de 50% în SC VOS COLORI CONSTRUCT SRL.
Nr.
crt.

Denumire firma în care SIPEX
sau acționarul principal SIPEX
este asociat

Procent
deținut

Domeniu de activitate

1

SC SIPEX Services SRL

100%

Consultanță pentru afaceri
și management

2

SC VOS COLORI CONSTRUCT SRL

50%

3

SC SGS ALERT SYSTEMS SRL

20%

Comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate cu
vânzare predominantă de
produse nealimentare
Activități de protectie și
pază

4

SC COUTURE PROPERTIES SRL

20%

Agenție Imobiliară

Observații

Asociat

Nu a obținut
venituri în
ultimii 5 ani
Nu a obtinut
venituri în 2020

Constantin
Irinel
Gheorghe
Constantin
Irinel
Gheorghe

Nu există relații
comerciale cu
SIPEX
Investiție
proiect imobiliar

Constantin
Irinel
Gheorghe
SIPEX

10. Conducerea societății
Conducerea societății este realizată de domnul Constantin Irinel Gheorghe, Președintele Consiliului de
Administrație al SIPEX și Director General/administrator SIPEX Company, din 1997. Acesta este absolvent
al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor în cadrul Universității Politehnice București și al Institutului
Național de Administrație (INA) București. A fost asistent în cadrul facultății absolvite (1992 – 1994), este
acționarul majoritar, Administratorul și Directorul General SIPEX Company începând cu 1997, anul
constituirii companiei.
Domnul Constantin Irinel Gheorghe are și calitatea de vicepreședinte al Federației Patronatelor din
Construcții, o organizație reprezentativă pentru piața românească a construcțiilor. Domnul Gheorghe
deține 92,1152% din acțiunile SIPEX.

Ceilalți 2 membri ai Consiliului de administrație sunt:
▪

▪

Constantin Gheorghe - membru în Consiliul de Administrație SIPEX, din anul 2004 și Director
economic al Societății, absolvent al Facultății de Finanțe și Contabilitate din cadrul Universității
Artifex din București. Domnul Gheorghe deține 0,705% din acțiunile SIPEX.
Lucian Azoitei - membru în Consiliul de Administrație SIPEX, din anul 2021 este Administrator
neexecutiv, este absolvent al Facultății de Drept la Universitatea din București.

Consiliul de Administrație și Directorul General al SIPEX sunt susținuți în activitatea de conducere de o
echipă managerială formată din director economic, director de marketing, director național de vânzări
canal retail și director național de vânzări canal B2B, după cum urmează:
▪

Constantin Gheorghe - Director Economic al SIPEX Company din 2004;
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Înainte de a se alătura echipei SIPEX, a ocupat înainte poziția de Director financiar în cadrul International
Clothing Manufacturers SRL, și are o experiență de peste 20 de ani în domeniul financiar-contabil, fiind și
membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, din 2012.
▪ Sorina Macsen - Director Marketing din 2004;
După o experiență de 12 ani în companii multinaționale precum Shell România și Metro Cash & Carry,
doamna Macsen se alătură echipei SIPEX Company și este în prezent Director de Marketing. A urmat
cursurile Facultății de Știința și Ingineria Materialelor în cadrul Universității Politehnice București și a
absolvit Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale (specializare – Marketing) din cadrul
Universității Spiru Haret București (2010), fiind și Auditor în domeniul Calității, precum și Auditor de
Mediu.
▪ Marian Ghiță - Director National de Vânzări B2B din 2015;
Marian Ghiță s-a alăturat echipei SIPEX Company în septembrie 2004 și a ocupat de-a lungul timpului
diferite poziții în cadrul companiei, printre care și cea de reprezentant vânzări și de șef de divizie B2B. Din
2015, a devenit Director Național pentru canalul dedicat clienților societății care activează în domeniul
construcțiilor. A absolvit cursurile Facultății de Management din cadrul Universității Petrol și Gaze din
Ploiești.
▪ Cristian Burtea - Director Național de Vânzări Retail din 2017;
Absolventă a facultății de Management - Administrarea afacerilor din cadrul U.P.G Ploiești, are o
experiență de 21 de ani în domeniul vânzărilor. Cristian Burtea s-a alăturat echipei Sipex în anul 2017 și
de-a lungul timpului a ocupat diverse poziții în domeniul vânzărilor.
11. Detalii cu privire la angajați
Structura de personal
Activitatea SIPEX este asigurată de 296 angajați ce coordoneaza proiectele de la inițierea acestora și până
la finalizare.
Departamentul de vânzări este format din 76 de angajați responsabili pentru activitățile de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

planificare, coordonare și control a activităților de vânzare și marketing din zona alocată;
negocieri și menținerea relației cu clienții existenți și monitorizarea gradului lor de satisfacție;
monitorizarea și amendarea derulării contractelor de vânzare și a încasării debitelor;
asigurarea serviciilor post-vânzare la standardele de calitate ale companie;
gestionarea volumului de vânzări și a gradului de acoperire al clienților;
supervizarea distribuției și promovării produselor și merchandising-ului;
prospectare de piață și dezvoltarea portofoliului de clienți noi.

Conducerea Departamentului Vânzări este asigurată de către 2 Directori Naționali, câte unul pentru
fiecare canal de vânzări: retail și B2B. Aceștia coordonează echipele de vânzări dedicate, retail sau B2B,
din fiecare centru logistic SIPEX.
Departamentul logistic beneficiază de cea mai numeroasă echipă, formată din 189 de angajați repartizați
în cele 12 centre logistice ale companiei, având ca obiectiv principal de activitate coordonarea activității
din cadrul procesului de aprovizionare – descărcare – depozitare – distribuție – transport – manipulare –
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livrare a mărfii. Desfășurarea activității departamentului logistic se realizează cu ajutorul celor 12
coordonatori ai centrelor logistice, și constă în:
▪

▪
▪

activitatea de transport/distribuție marfă din cele 12 puncte de lucru SIPEX, respectiv: Aricești,
București, Pantelimon, Craiova, Brașov, Focșani, Iași, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Piatra Neamț, ClujNapoca și Timișoara;
activitățile tehnice și cele de depozitare în depozitele ce deservesc cele 12 puncte de lucru SIPEX;
activitatea de mentenanță a parcului auto și conformarea cu normele legale de siguranță rutieră.

Această activitate este supravegheată și coordonată de un inspector de exploatare trafic din sediul central.
Principalele sarcini ale angajaților din departament sunt:
▪

▪
▪
▪
▪

asigurarea de suport logistic clienților prin rețeaua de depozite, platforme logistice și flotă de
camioane și utilaje specializate în transportul și manipularea mărfurilor grele, deservind proiecte
în locații mai greu accesibile;
urmărirea stocurilor și aplicarea măsurilor necesare optimizării lor;
organizarea și verificarea inventarelor, conform programărilor;
mentenanța utilajelor și instalațiilor care deservesc activitatea de manipulare și depozitare,
inclusiv a spațiilor dedicate activității de depozitare, în toate depozitele punctelor de lucru SIPEX;
menținerea unei bune stări tehnice a autovehiculelor de transport marfă, corespunzătoare
cerințelor categoriei de transport pentru care s-a obținut licență de transport rutier public.

Departamentul tehnic este format din 4 consilieri tehnici și 9 reprezentanți tehnici care operează mașinile
de colorat și are ca obiectiv principal asigurarea consilierii tehnice pentru clienți în alegerea materialelor
necesare lucrărilor, atât din punct de vedere calitativ, cat și cantitativ. Departamentul tehnic își desfășoară
activitatea în:
▪

▪

biroul de ofertare și consiliere tehnică, în cadrul căruia acordă asistență tehnică la alegerea de
către clienți a materialelor necesare lucrărilor, în funcție de preferințe și de specificul locului de
aplicare, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ și oferă asistență tehnică în lucrările
de amenajări interioare;
laboratoarele de colorare computerizată din fiecare centru logistic în care funcționează mașini de
colorat unde se realizează preluarea și realizarea comenzilor de colorat tencuieli decorative,
vopsele de dispersii și alchidice, în peste 3000 de nuanțe distribuite de SIPEX.

Departamentul de achiziții asigură, prin activitatea desfășurată:
▪
▪
▪

condiții optime de aprovizionare cu produse specifice domeniului, în toate punctele de lucru;
popularea optimă a stocurilor cu produse de calitate la prețuri atractive, pentru a acoperi toate
solicitările clienților;
menținerea unui contact permanent cu producătorii, astfel încât compania să fie la curent cu
ultimele noutăți din domeniu și să le poată pune la dispoziție la momentul oportun, clienților săi.

Departamentul de contabilitate este format din 9 angajați localizați în Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72,
km8.
Departamentul IT este format din 2 angajați localizați tot la sediul companiei.
La data de 31.12.2021, structura personalului SIPEX era conform tabelului de mai jos:
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Categoria de personal
Management
Administrativ
Vânzări
Achiziții
Tehnic
Execuție
Total

Număr de salariați
6
12
76
4
9
189
296

Compania pune accent pe planurile de carieră
și programele de motivare și dezvoltare
profesională a angajaților, fapt ce a dus la
menținerea relațiilor de colaborare la peste
10-12 de ani în cazul a peste 65% din angajați.
Dintre aceștia, peste 20 colaborează cu
societatea de mai mult de 15-20 de ani.

12.Cota de piață și principalii competitori
Piața europeană a materialelor de construcții a depășit valoarea de 110 mld. USD în 2020 și se estimează
că va crește cu 3,8% CAGR în perioada 2021-2027. Lucrările de reabilitare, întreținere, dar și proiectele
de dezvoltare imobiliară se numără printre sursele de creștere estimate, atât in sectorul de retail cât și în
cel al lucrărilor publice/edilitare și în sectorul industrial.
Piața construcțiilor din România este responsabilă de 4% din produsul brut al României, în valoare de 440
mld. RON în anul 2020.
Conform unui studiu întocmit de Roland Berger, piața materialelor de construcții din România a crescut
în ultimii ani cu aproximativ 9% pe an, până la o valoare de circa 4 miliarde de euro în 2019, iar impactul
COVID-19 asupra sectorului a fost mai redus decât în majoritatea celorlalte domenii ale economiei.
În ceea ce privește piața de finisaje, se estimează că aceasta a depășit 1,5 miliarde de euro în 2020 la
nivelul României, conform unei analize realizate în volumul Agenda Construcțiilor & Fereastra, întocmit
de Elena Mitea.
În acest moment, piața locală a materialelor și finisajelor pentru construcții și amenajări este structurată
astfel:
▪
▪

Lanțuri moderne DIY (Do It Yourself) – în care Dedeman are cea mai mare prezenta, urmat de
Leroy Merlin, Brico Depot și Hornbach.
Retail tradițional (magazine mici, unde livrează distribuitorii dar și producătorii) și distribuție B2B
- canal dedicat constructorilor și echipelor de meseriași (aici livrează distribuitorii, producătorii si
magazinele DIY sau Retail Tradițional), în care SIPEX acționează cu succes, clasându-se pe locul al
II-lea în topul distribuitorilor, după S.C. Arabesque SRL (cu o cifră de afaceri de aproximativ 400
de milioane EUR, urmată de SIPEX, cu cca. 50 de milioane de EUR și de Temad, cu aproximativ 40
de milioane de EUR, Sipex si Temad fiind distribuitori de pachete de produse complementare).

Sipex nu activează în acest moment pe segmentul de piața DIY (Do It Yourself), însă pe viitor are o strategie
în ceea ce privește listarea în anumite lanțuri de magazine a unor pachete de produse pe care le importă
(düfa și TKK) și a brandurilor proprii, Meșterică si Profit.
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13.Detalierea structurii de vanzare pe segmente de activitate :
Divizie
Magazin + On Line
B2B
Retail

Valoare vanzare
2019
1,326,737

Pondere
0.69%

Valoare vanzare
2020
1,371,220

Pondere
0.58%

1,712,840

0.64%

48,215,878

25.25%

70,379,240

29.81%

81,541,366

32.60%

137,282,895

71.90%

157,970,740

66.92%

173,259,339

66.75%

4,113,555

2.15%

6,333,655
2.68%

4,110,603

190,939,065

100%

100.00%

260,624,148

Prestari
servicii+chirii+vanzari
active
Total vanzari

236,054,855

Valoare vanzare
2021

Detalierea structurii de vanzare pe clienti (2019-2021)
14. Clienți principali
În anul 2021, cei mai importanți clienți care au derulat relații comerciale cu SIPEX au fost:
Nr.crt

Partener

Valoare neta (lei)

Pondere în total Cifra Afaceri

1

Client 1

9,806,174

3.78%

2

Client 2

2,658,939

1.03%

3

Client 3

2,418,275

0.93%

4

Client 4

2,382,216

0.92%

5

Client 5

2,314,245

0.89%

6

Client 6

2,236,327

0.86%

7

Client 7

2,217,943

0.86%

8

Client 8

1,997,231

0.77%

9

Client 9

1,889,926

0.73%

10

Client 10

1,877,000

0.72%

11

Client 11

1,837,210

0.71%

12

Client 12

1,768,745

0.68%

13

Client 13

1,747,673

0.67%

14

Client 14

1,722,650

0.66%

15

Client 15

1,715,120

0.66%

16

Client 16

1,568,627

0.61%

17

Client 17

1,394,409

0.54%

18

Client 18

1,276,284

0.49%

19

Client 19

1,258,435

0.50%

20

Client 20

1,248,204

0.48%

21

Alti parteneri

213,860,441

82.51%

259,196,074

100.00%

Total Cifră de Afaceri în anul 2021
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Pondere

100.00%

În anul 2020, cei mai importanți clienți care au derulat relații comerciale cu SIPEX au fost:
Nr. crt.

Partener

Valoare neta (lei)

1
Client 1
2
Client 2
3
Client 3
4
Client 4
5
Client 5
6
Client 6
7
Client 7
8
Client 8
9
Client 9
10
Client 10
11
Client 11
12
Client 12
13
Client 13
14
Client 14
15
Client 15
16
Client 16
17
Client 17
18
Client 18
19
Client 19
20
Client 20
21
ALTII
Total Cifră de Afaceri în anul 2020

5,539,888
3,412,209
2,954,584
2,560,930
2,220,122
2,180,614
2,156,926
2,059,675
2,020,486
2,015,084
1,823,243
1,752,223
1,701,782
1,510,175
1,486,980
1,469,406
1,373,938
1,280,872
1,277,730
1,192,218
190,867,834
232,856,919

Pondere în total Cifra Afaceri
2.38%
1.47%
1.27%
1.10%
0.95%
0.94%
0.93%
0.88%
0.87%
0.87%
0.78%
0.75%
0.73%
0.65%
0.64%
0.63%
0.59%
0.55%
0.55%
0.51%
81.97%
100%

Pentru anul 2019, situația clienților s-a prezentat astfel:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Parteneri

Valoare neta (lei)

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
Client 9
Client 10
Client 11
Client 12
Client 13
Client 14

3,400,289
2,112,501
1,831,579
1,766,272
1,705,881
1,688,945
1,684,713
1,587,231
1,568,200
1,551,096
1,549,098
1,462,002
1,392,240
1,370,542

Pondere în total Cifra Afaceri
1.79%
1.11%
0.96%
0.93%
0.90%
0.89%
0.89%
0.83%
0.82%
0.82%
0.81%
0.77%
0.73%
0.72%
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Nr.crt.
15
16
17
18
19
20
21

Parteneri

Valoare neta (lei)

Client 15
Client 16
Client 17
Client 18
Client 19
Client 20
ALTII

1,287,270
1,237,605
1,189,388
1,135,748
1,007,585
967,188
158,716,877

Pondere în total Cifra Afaceri
0.68%
0.65%
0.63%
0.60%
0.53%
0.51%
83.44%

După cum se observă, dispersia volumului de afaceri pe clienți este bună, asigurând companiei o
stabilitate ridicată, aceasta neputând fi afectată semnificativ în cazul în care ar pierde unul sau mai mulți
clienți mari.

In anul 2021 situatia achizitiilor principalilor furnizori si ponderea acestora in totalul marfurilor
achizitionate, se prezinta astfel:

Valoarea achizitiilor de
marfa (lei)
Furnizori Interni

An 2019
174,156,293.05

An 2020
213,383,384.07

An 2021
246,190,764.35

Furnizori
extracomunitari

429,146.95

366,560.23

688,503.20

Furnizori
intracomunitari
Total

595,455.33
175,180,895.33

974,973.75
214,724,918.05

990,141.72
247,869,409.27

Ponderea achizitiilor intracomunitare in totalul achizitiilor in anul 2021 a fost de 0.34%. In ceea
ce priveste importurile acestea au inregistrat o pondere de 0,24% din totalul achizitiilor
Ponderea achizitiilor intracomunitare in totalul achizitiilor din anul 2020 a fost de 0.47% .In ceea
ce priveste importurile acestea au inregistrat o pondere de 0,17% din totalul achizitiilor
Ponderea achizitiilor intracomunitare in totalul achizitiilor din anul 2019 a fost de 0.35% .In ceea ce
priveste importurile acestea au inregistrat o pondere de 0,25% din totalul achizitiilor

Marcile(produsele) detinute in portofoliul SIPEX, se realizează în mai multe fabrici, în funcție de
ofertele, capacitățile și serviciile acestora. Producătorii selectați se caracterizează prin eficiență,
existența unor servicii complexe de control al calității și prin capacități adecvate de producție,
adaptate cerințelor de pe piețele europene sau globale.
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2017 - grupul german Meffert AG - lider european în producția de lacuri şi vopsele, devine
partenerul lui SIPEX, pe piata din Romania.Timp de 10 ani, compania Sipex va deține
licențele düfa și Profitec pentru România și Bulgaria si va comercializa vopsele lavabile,
amorse, grunduri sub marca dufa si Profitec;
2013 - SIPEX isi propune sa se distinga pe piata materialelor pentru constructii, alegand
ca forma de exprimare un brand propriu, brandul Mesterica. Gama Mesterica contine
produse din categoria Adezivi/Gleturi /Mortare si EPS, dezvoltate si produse in unitatile
de productie FIROS S.A.; Vopsele lavabile/Amorse/Tencuieli a caror productie se
realizeaza pe liniile de fabricatie, apartinand Druckfarben Romania S.R.L.
2018 – incepe extinderea gamei de produse düfa, a celor importate (vopsele lavabile si
amorse), cu produse din categoria adezivilor cu fibre de armare pentru polistiren si vata
bazaltica si polistiren
EPS 50,60,70,80, pe liniile de productie apartinand FIROS S.A.

15.Principalii indicatori tehnico-operaționali
Evoluția punctelor de lucru și a numărului de salariați în perioada 2019-2021:

1
2
3
4
5
6
7
8

Ariceștii Rahtivani-Prahova
Pantelimon-Ilfov
Carcea-Dolj
Bucuresti-Sector 6
Cluj Napoca-Cluj
Dumbra Rosie-Neamt
Iasi-Iasi
Focsani-Vrancea

2019
Cifra Afaceri
Nr.
realizată
salariați
38,725,487
71
22,886,279
27
22,449,402
30
19,438,421
19
15,580,729
21
13,133,125
21
12,756,184
15
12,995,310
21

9
10
11
12

Prejmer-Brasov
Bosanci -Suceava
Timișoara-Timiș
Budesti-Valcea
Total

11,027,247
8,690,842
6,964,934
5,564,290
190,212,250

Nr.
cr.

Denumire punct de lucru

19
13
14
9
280

2020
Cifra Afaceri
Nr.
realizată
salariați
48,078,676
72
27,423,670
26
27,028,923
29
24,072,692
19
19,893,721
18
16,397,127
20
15,211,844
20
14,262,419
18

2021
Cifra Afaceri
Nr.
realizată
salariați
55.582.336
75
21.444.472
25
32.477.197
31
19.085.876
20
20.607.980
22
20.507.642
24
16.261.430
20
17.996.293
19

13,632,783
9,887,710
9,271,969
7,695,386
232,856,919

15.552.230
11.080.205
9.885.486
8.714.929
259.196.074

20
13
18
10
283

21
14
14
11
296

După cum se observă, centrele logistice cu cel mai mare volum sunt cele din Prahova, București - Ilfov,
Dolj, Neamt și Cluj, în timp ce Pantelimon - Ilfov, Iasi, Brasov, Dolj, Timișoara și Vâlcea au înregistrat cele
mai rapide creșteri de volum între anii 2019 și 2021.
16. Scurtă descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile și gradul de îndatorare al societății
Descrierea rezultatelor financiare 2018-2021:
RON
Imobilizări necorporale

2018
64,261

2019
88,309

2020
69,297

2021
Auditat
49,586

Iunie 2020

Iunie 2021

65,921

52,758
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2018

2019

2020

2021
Auditat

Iunie 2020

Iunie 2021

Imobilizări corporale

20,575,960

19,941,251

21,297,590

19,622.760

19,834,735

20,065,933

Imobilizări financiare

0

0

260

9000

0

260

Active imobilizate total

20,640,221

20,029,560

21,367,147

19,746.386

19,900,656

20,118,951

Stocuri

16,837,890

17,668,871

18,976,320

30,097.045

22,465,399

28,512,088

Creanțe

20,695,044

26,063,079

34,275,452

39,208.564

37,459,266

46,585,829

Casa și conturi la bănci

1,237,327

1,736,477

8,052,792

2,541,530

10,306,063

1,843,653

Active circulante total

38,770,261

45,468,427

61,304,564

71.847.139

70,230,728

76,941,570

459,461

433,631

566,983

693,077

630,446

740,889

Total active

59,869,943

65,931,618

83,238,694

92,286.602

90,761,830

97,801,410

Datorii curente

31,848,075

33,135,063

41,082,976

43.838.533

55,706,151

56,208,295

6,540,489

4,293,120

2,488,803

1,790.933

3,314,938

1,803,057

Datorii totale

38,388,564

37,428,183

43,571,779

45.629.466

59,021,089

58,011,352

Capitaluri proprii

21,150,954

28,173,010

39,396,440

46,377.661

31,410,316

39,519,583

Capitaluri total

21,150,954

28,173,010

39,396,440

46,377.661

31,410,316

39,519,583

330,425

330,425

270,475

279,475

330,425

270,475

59,869,943

65,931,618

83,238,694

92,286.602

90,761,830

97,801,410
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Cheltuieli în avans

Datorii pe termen lung

Provizioane și venituri în
avans
Total Pasive

Imobilizări necorporale
Imobilizările necorporale sunt recunoscute la costul de achiziție, în cazul activelor care sunt
înregistrate prin cumpărare și la costul de producție, în cazul activelor care sunt produse de către
SIPEX în regie proprie. Activele care sunt înregistrate prin aport la capitalul social sunt evaluate la
valoare justă. Valoarea imobilizărilor necorporale aferente anului 2021 este de 49,586 lei. În anul
2020, societatea a raportat imobilizări necorporale în valoare de 69.297 lei, în scădere față de anul
2019, când societatea a raportat imobilizări necorporale în valoare 88.309 de lei. De asemenea,
societatea a raportat imobilizări necorporale în valoare de 64.261 lei în anul 2018.
Imobilizări corporale
Imobilizările corporale sunt acele active pe care societatea le deține pe o perioadă mai mare de un
exercițiu financiar. Amortizarea activelor necorporale este între 3 și 18 ani, cea a amenajării
terenurilor este între 9 și 10 ani, a construcțiilor între 3 și 60 de ani, a mobilierului și echipamentelor
de protecție este de 4 ani, iar amortizarea echipamentelor și instalațiilor tehnologice este între 2 și 30
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de ani. La 31 decembrie 2021 valoarea imobilizărilor corporale este de 19,622,760 lei. În anul 2020,
societatea a raportat imobilizări corporale în valoare de 21,297,590 lei, însemnând o creștere de
aproximativ 6.8% față de anul 2019, când societatea a raportat imobilizări corporale în valoare de
19,941,251 lei. În 2018, societatea a raportat imobilizări corporale în valoare de 20,575,960 lei.
Imobilizări financiare
Imobilizările financiare se referă la participațiile pe termen lung și la acțiunile deținute în societăți
afiliate. Acestea sunt recunoscute la cost de achiziție sau la valoarea determinată prin contractul de
dobândire a acestora, împreună cu ajustările cumulate pentru pierderile de valoare. Valoarea
imobilizărilor financiare aferente anului 2021 este de 9,000 lei. În anul 2020, SIPEX a raportat
imobilizări financiare în valoare de 260 lei, în creștere față de anii 2018 și 2019 , când societatea a
raportat imobilizări financiare în valoare de 0 (zero) lei.
Astfel, activele totale imobilizate ale societății SIPEX au însumat valoarea de 19,746,386 lei. În anul
2020 valoarea acestora a fost de 21,367,147 lei, reprezentând o creștere de aproximativ 6.7% față de
anul 2019, atunci când societatea a raportat active totale în valoare de 20,029,560 lei. Cu privire la
anul 2018, SIPEX a raportat active imobilizate în valoare de 20,640,221 lei.
Stocuri
Stocurile sunt produsele societății care urmează să fie vândute într-o perioadă mai mică de un
exercițiu financiar. Acestea sunt evaluate la costul de achiziție, respectiv costul de producție. Stocurile
sunt prezente în bilanț la cea mai mică valoare dintre cost și valoare realizabilă netă. La finalul anului
2021 valoarea stocurilor este de 30,097,045 lei. În anul 2020, societatea a raportat stocuri în valoare
de 18,976,320 lei, reprezentând o creștere de aproximativ 6.9% față de exercițiul financiar încheiat la
data de 31 decembrie 2019, atunci când societatea a raportat stocuri în valoare de 17,668,871 lei. În
anul 2018, societatea a raportat stocuri în valoare de 16,837,890 lei.
Creanțe
Creanțele reprezintă sumele bănești pe care compania urmează să le primească în urma vânzării
produselor. Creanțele pot fi supuse ajustărilor și provizioanelor pentru deprecierea creanțelor, în
funcție de caz. La 31 decembrie 2021 societatea a înregistrat creanțe în valoare de 39,208,564 lei. În
anul 2020, SIPEX a raportat creanțe în valoare de 34,275,452 lei, însemnând o creștere de 31.5% față
de anul 2019, atunci când societatea a raportat creanțe în valoare de 26,063,079 lei. Această creștere
se datorează în principal creșterii cifrei de afaceri. De asemenea, în anul 2018, SIPEX a raportat creanțe
în valoare de 20,695,044 lei.
Casa și conturi la bănci
Aceste sume reprezintă disponibilitățile bănești pe care compania le avea efectiv la momentul
raportării. Resursele respective sunt folosite pentru activitățile zilnice ale societății și pentru investiții
în dezvoltarea activității și tehnologiilor folosite. Valoarea disponibilităților bănește la 31 decembrie
2021 este de 2,541,530 lei. În anul 2020, SIPEX a raportat disponibilități bănești în valoare de
8,052,792 lei, însemnând o creștere de aproximativ 363.7% față de anul 2019, atunci când societatea
a raportat disponibilități bănești în valoare de aproximativ 1,736,477 lei. În anul 2018, societatea a
raportat disponibilități de 1,237,327 lei.
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Astfel, activele circulante totale ale societății la data de 31 decembrie 2021 au fost in valoare de
71,847,139 lei. În anul 2020 valoarea acestora a fost de 61,304,564 lei, însemnând o creștere de circa
34.8% față de exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, atunci când societatea a
raportat active circulante totale în valoare de 45,468,427 lei. Variația este explicată de creșterea cifrei
de afaceri și totodată a stocurilor de mărfuri. De asemenea, societatea a raportat la data de 31
decembrie 2018 active circulante totale în valoare de 38,770,261 lei.
Cheltuieli în avans
Acestea reprezintă cheltuieli efectuate în exercițiul financiar curent, dar pentru care compania va
înregistra un beneficiu în exercițiile financiare următoare. Cheltuielile în avans sunt evaluate la costul
de achiziție. La 31 decembrie 2021 SIPEX a înregistrat cheltuieli în avans în valoare de 693,077 lei. În
anul 2020, societatea a raportat cheltuieli în avans în valoare de 566,983 lei, în timp ce în anul 2019,
acestea au fost în sumă de 433,631 lei, reprezentând o creștere de 30.7%. În anul 2018, SIPEX a
raportat cheltuieli în avans în valoare de 459,461 lei.
Capital subscris vărsat
Reprezintă aportul acționarilor la capitalurile societății. În anul 2021, societatea a raportat un capital
subscris vărsat în valoare de 25.000.000 lei.
Capitaluri proprii
Capitalurile proprii sunt resursele financiare atrase de la proprietari, precum și cele constituite din
profiturile obținute sau dreptul titularilor de patrimoniu asupra activelor societății, după scăderea
tuturor datoriilor. La 31 decembrie 2021 valoarea capitalurilor proprii ale societății sunt de 46,377.661
lei. În anul 2020, SIPEX a raportat capitaluri proprii în valoare de 39,396,440 lei, însemnând o creștere
de aproximativ 39,8% față de anul 2019, când societatea a raportat capitaluri proprii de 28,173,010
lei. În anul 2018, SIPEX a raportat capitaluri proprii în valoare de 21,150,954 lei.
Provizioane și venituri în avans
Provizioanele sunt recunoscute ca fiind datorii cu o valoare incertă. La 31 decembrie 2021 societatea
a înregistrat provizioane și venituri în avans în valoare de 279,475 lei. În anul 2020, SIPEX a raportat
provizioane și venituri în avans în valoare de 279,475 lei, însemnând o scădere de în jur de 18.1% față
de anul 2019, când societatea a raportat provizioane și venituri în avans în valoare de 330,425 lei. În
anul 2018, SIPEX a raportat provizioane și venituri în avans în valoare de 330,425 lei.
Cont de profit și pierdere în varianta sintetică: 2018 – 2021, iunie 2020 și iunie 2021
INDICATOR BILANȚIER
Cifra de afaceri neta
Alte venituri
TOTAL VENITURI
EXPLOATARE
Cheltuieli materiale + cont
605

2018

2019

2020

2021
Auditat

Iunie 2020

Iunie 2021

158,631,490

190,212,250

232,856,919

259,196,074

107,144,278

122,757,369

1,780,637

2,379,502

4,093,652

2,453.834

1,334,424

1,204,843

160,412,127

192,591,752

236,950,571

261,660.577

108,506,901

123,979,648

6,544,662

7,452,782

7,754,284

9,154.385

625,702

555,971
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INDICATOR BILANȚIER

2018

2019

2020

2021
Auditat

Iunie 2020

Iunie 2021

Cheltuieli nete privind
mărfurile

128,117,148

150,737,497

188,213,844

204,360.862

96,540,196

110,241,015

Cheltuieli cu personalul

11,029,869

12,972,733

15,008,862

16,939,761

7,236,247

8,124,563

2,711,655

3,515,601

3,662,317

3.236.220

1,433,673

1,591,578

6,421,972

7,388,411

8,118,157

8,188.220

3,602,116

3,651,879

4,292,198

4,979,318

4,592,524

5,451.760

2,184,379

2,487,964

1,543,667

1,687,197

2,781,523

1,873,746

1,061,948

754,434

154,825,306

182,067,024

222,757,464

242,735.736

103,943,648

117,155,157

5,586,821

10,524,728

14,193,107

18.924.841

4,563,253

6,824,491

37,671

281,851

16,062

11,778

7,848

9,527

36

343

14,688

99

1,016

44

37,635

281,508

1,374

11,679

6,832

9,483

Cheltuieli financiare

585,342

558,138

341,648

193,002

197,809

114,315

Cheltuieli privind dobanzile

548,878

531,092

322,420

155,165

197,545

8,787

Alte cheltuieli financiare

36,464

27,046

19,228

37,838

14,909

26,445

REZULTATUL FINANCIAR

-547,671

-276,287

-325,586

-181,225

-189,961

-104,788

VENITURI TOTALE

160,449,798

192,873,603

236,966,633

261,672.355

108,514,749

123,989,175

CHELTUIELI TOTALE

155,410,648

182,625,162

223,099,112

242,928.738

104,141,457

117,269,472

REZULTATUL BRUT

5,039,150

10,248,441

13,867,521

18.743.617

4,373,292

6,719,703

IMPOZIT PE PROFIT

838,421

1,726,385

2,144,091

2,693.646

635,985

1,096,560

4,200,729

8,522,056

11,723,430

16,049.971

3,737,307

5,623,143

Cheltuieli cu ajustarea valorii
activelor imobilizate
Alte cheltuieli de exploatare,
din care:
Cheltuieli privind prestațiile
externe
Alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI
EXPLOATARE
REZULTATUL DIN
EXPLOATARE
Venituri financiare:
Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare

REZULTATUL NET

Venituri din exploatare
Veniturile din exploatare se referă la suma veniturilor înregistrate de societate în urma desfășurării
tuturor activităților. Conform situațiilor financiare aferente anului 2021, societatea a înregistrat
venituri din exploatare în valoare de 261,660.577 lei. În anul 2020, societatea a raportat venituri totale
din exploatare în valoare de 236,950,571 lei, reprezentând o creștere de 23% față de exercițiul
financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, atunci când societatea a raportat venituri totale din
exploatare în valoare de 192,591,752 lei. În anul 2018, SIPEX a raportat venituri din exploatare în
valoare de 160,412,127 lei.
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Cheltuieli de exploatare
Acestea reprezintă suma cheltuielilor înregistrate de societate în urma desfășurării tuturor
activităților. Potrivit situațiilor financiare aferente anului 2021, societatea a înregistrat cheltuieli din
exploatare în valoare de 242,735.736 lei. În anul 2020, societatea a raportat cheltuieli de exploatare
în valoare de 222,757,464 lei, însemnând o creștere de aproximativ 22.3% față de anul 2019, atunci
când societatea a raportat cheltuieli de exploatare în valoare de 182,067,024 lei. În anul 2018,
compania a raportat cheltuieli de exploatare în valoare de 154,825,306 lei.
Veniturile și cheltuielile financiare
Veniturile și cheltuielile financiare reprezintă acele venituri și cheltuieli care sunt generate de active
financiare. Valoarea veniturilor financiare aferente anului 2021 este de 11,778 lei. În anul 2020, SIPEX
a înregistrat venituri financiare în sumă de 16,062 lei, în scădere cu 94.3% față de anul 2019, când
societatea a raportat venituri financiare în valoare de 281,851 lei. În anul 2018, compania a raportat
venituri financiare în valoare de 37,671 lei.
Valoarea cheltuielilor financiare aferente anului 2021 este de 193,002 lei, in creștere cu 37%
comparativ cu anul 2020. De asemenea, societatea a raportat cheltuieli financiare în valoare de
341,648 lei în anul 2020, însemnând o scădere aproximativ 38.8% față de anul 2019, atunci când
societatea a raportat cheltuieli financiare în valoare de 558,138 lei. În anul 2018, SIPEX a raportat
cheltuieli financiare în valoare de 585,342 lei.

Profit net
Profitul net aferent anului 2021 este 16,049.971 lei. La încheierea exercițiului financiar aferent anului
2020, grupul SIPEX a raportat un profit net de 11,723,430 lei, în creștere cu 37.5% comparativ cu
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, când valoarea profitului net a fost de 8,522,056 lei.
În anul 2018, profitul net consolidat a fost de 4,200,729 lei.
Creditele și împrumuturile societății
Structura datoriilor totale ale societății:
RON

Decembrie 2020

Decembrie 2021

Datorii Totale (lei)

43.571.779

45.629.466

Datorii pe termen scurt (total) din care:

41.082.976

43.838.533

Datorii comerciale

30.545.520

33.110.019

Credite pe Termen scurt

5.806.616

2.677.580

565.063

664.007

Alte Datorii curente

4.165.777

7.386.927

Datorii pe termen lung (total) din care:
Credite bancare pe Termen Lung

2.488.803
677.580

1.790.933
0

Împrumut și dobândă asociat

1.811.223

1.790.933

Avansuri
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Datorii curente
Datoriile curente reprezintă acele datorii care au o scadenta mai mică de un an calendaristic de la data
înregistrării. Acestea sunt evaluate la valoarea lor nominală. Valoarea datoriilor curente ale anului
2021 este de 43.838.533 iar in anul 2020, societatea a raportat datorii curente în valoare de
41.082.976 lei.
Datorii pe termen lung
Datoriile pe termen lung reprezintă acele datorii care urmează să fie achitate într-o perioadă mai lungă
de un exercițiu financiar. Aceste datorii pot cuprinde un cumul de mai mulți factori, inclusiv datoriile
bancare. Valoarea datoriilor pe termen lung la 31 decembrie 2021 este de 1,790,933 lei.

Declarație referitoare la politica și practica privind prognozele
Emitentul va furniza informații privind posibilitatea de realizare a prognozelor financiare în fiecare
raport periodic. Emitentul va publica un raport curent cu ajustări la prognozele financiare pentru
fiecare an pentru care s-au făcut prognoze, dacă cel puțin unul din elementele prognozate diferă cu
cel puțin 20% față de elementul inclus în prognoză.
Declarație referitoare la politica și practica privind dividendele
În stabilirea politicii de dividend, Emitentul va ține cont de nevoile de finanțare ale companiei, de
implicarea acesteia în noi proiecte sau posibile achiziții, urmărindu-se un echilibru între politica de
investiții și cea de dividende, dar și de așteptările investitorilor. Conform Actului Constitutiv, profitul
poate fi repartizat sub formă de dividende, în temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
17. Implementarea principiilor de Guvernanță Corporativă aplicabile SMT
Cerința de îndeplinit
Responsabilități
A.1. Societatea trebuie să

aibă un regulament
intern al Consiliului care include termenii de
referință/ responsabilitățile
Consiliului
și
funcțiile cheie de conducere ale societății.
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de
interese
trebuie
incluse în regulamentul
Consiliului. În orice caz , membrii Consiliului
trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice
conflicte de interese care au survenit sau pot
surveni și să se abțină de la participarea la discuții
(inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în
care
neprezentarea ar împiedica formarea
cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei
hotărâri privind chestiunea care dă naștere
conflictului de interese respectiv.
A.3. Consiliul de Administrație sau Consiliul de
Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin
cinci membri.

Mod de îndeplinire

Societatea nu are actualmente un regulament
intern al Consiliului care sa includa termenii de
referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile
cheie de conducere ale societatii.
Societatea nu are actualmente un regulament
intern al Consiliului.

Consiliul de administratie al societatii este format
din trei membri.
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Majoritatea membrilor Consiliului de Societatea are un membru al Consiliului de
Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. administratie numit prin actul constitutiv si
director general si un alt membru al Consiliului de
administratie caruia i-au fost delegate sarcinile
Directorului economic.
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale Constantin Irinel Gheorghe este Primrelative permanente
ale unui membru al Vicepreședinte al Patronatului Societăților din
Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive Construcții (PSC) și Vicepreședinte al Federației
în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC
trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor
potențiali înainte de nominalizare și în cursul
mandatului său.
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să Nu este cazul, la aceasta data societatea are un
prezinte Consiliului informații privind orice raport singur actionar care detine peste 5% din
cu un acționar care deține direct sau indirect drepturile de vot
acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile
de vot. Această obligație se referă la orice fel de
raport care poate afecta poziția membrului cu
privier la chestiuni decise de Consiliu.
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar Actualmente societatea nu a desemnat un
al Consiliului responsabil de sprijinirea activității secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea
Consiliului.
activitatii Consiliului.
A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va Pana la aceasta data nu a avut loc o evaluare a
informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub Consiliului sub conducerea Presedintelui .
conducerea Președintelui sau a comitetului de
nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma
măsurile cheie și schimbările rezultate în urma
acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid
privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul,
criteriile și frecvența procesului de evaluare
A.9. Declarația privind guvernanța corporativă In cursul anului 2021 nu au avut loc intalniri ale
trebuie să conțină informații privind numărul de Consiliului de administratie, societatea si-a
întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul schimbat forma de organizarea in societate pe
ultimului an, participarea administratorilor (în actiuni la data de 17.09.2021.
persoană și în absență) și un raport al Consiliului și
comitetelor cu privire la activitățile acestora.
A.10.
Declarația privind guvernanța corporativă Nu este cazul
trebuie să cuprindă informații referitoare la
numărul exact de membri independenți din
Consiliul de Administrație sau din Consiliul de
Supraveghere.
A.4.

Sistemul de gestiune a riscului și control intern
B.1. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament
preferențial fata de alți acționari in legătură cu
tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari
și afiliații acestora.
B.2. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care

Societatea respecta aceasta prevedere.

Societatea nu are o politica prin care sa se
să se asigure că orice tranzacție a societății cu asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare
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oricare dintre societățile cu care are relații strânse
a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5%
din activele nete ale societății (conform ultimului
raport financiar) este aprobată de Consiliu și
dezvăluită în mod corect acționarilor și
potențialilor investitori, în măsura în care aceste
tranzacții
se
încadrează
în
categoria
evenimentelor care fac obiectul cerințelor de
raportare.

dintre societățile cu care are relații strânse a
carei valoare este egală cu sau mai mare de 5%
din activele nete ale societății (conform ultimului
raport financiar) este aprobată de Consiliu și
dezvăluită în mod corect acționarilor și
potențialilor investitori, în măsura în care aceste
tranzacții se încadrează în categoria
evenimentelor care fac obiectul cerințelor de
raportare. La aceasta data societatea are un
singur actionar care detine peste 5% din
drepturile de vot.
B.3. Auditurile interne trebuie efectuate de către Auditul intern al societatii este realizat de o
o divizie separată structural (departamentul de societate independenta.
audit intern) din cadrul societății sau prin
angajarea unei entități terțe independente.
Justa recompensă și motivare

Societatea trebuie să publice pe pagina sa de
internet politica de remunerare și să include în
raportul anual o declarație privind
implementarea politicii de remunerare în cursul
perioadei anuale care face obiectul analizei.
Politica de remunerare trebuie formulată astfel
încât să permită acționarilor înțelegerea
principiilor și a argumentelor care stau la baza
remunerației membrilor Consiliului și a
Directorului General, precum și a membrilor
Directoratului în sistemul dualist. Aceasta
trebuie să descrie modul de conducere a
procesului și de luare a deciziilor privind
remunerarea, sa detalieze componentele
remunerației conducerii executive (precum
salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung
legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura,
pensii și altele) și să descrie scopul, principiile și
prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente
(inclusiv criteriile generale de performanță
aferente oricărei forme de remunerare variabilă).
În plus, politica de remunerare trebuie să
specifice durata contractului directorului executiv
și a perioadei de preaviz prevăzută în contract,
precum și eventuala compensare pentru revocare
fără justa cauză.
Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte
implementarea politicii de remunerare pentru
persoanele identificate în politica de remunerare
în cursul perioadei anuale care face obiectul
analizei.

Societatea nu are inca o politica de remunerare,
la aceasta data in derulare este un plan de
fidelizare a angajatilor din functiile cele mai
importante printr-un program ,,Stock option
plan’’.
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Orice schimbare esențială intervenită în politica
de remunerare trebuie publicată în timp util pe
pagina de internet a societății.
Adăugând valoare prin relațiile cu investitorii

D.1. Societatea trebuie să organizeze un
serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se
publicului larg persoana/ persoanele responsabile
sau unitatea organizatorică. În afară de
informațiile impuse de prevederile legale,
societatea trebuie să includă pe pagina sa de
internet o secțiune dedicată Relațiilor cu
Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate
informațiile relevante de interes pentru
investitori, inclusiv:
D.1.1. Principalele reglementari corporative:
actul constitutiv, procedurile privind adunările
generale ale acționarilor;
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor
organelor de conducere ale societății, alte
angajamente profesionale ale membrilor
Consiliului, inclusiv
poziții executive și neexecutive în consilii de
administrație din societăți sau din instituții nonprofit;
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele
periodice (trimestriale, semestriale și anuale) –
cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv
rapoartele curente cu informații detaliate
referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;
D.1.4. Informații referitoare la adunările
generale ale acționarilor: ordinea de zi și
materialele informative; procedura de alegere a
membrilor Consiliului; argumentele care susțin
propunerile de candidați pentru alegerea în
Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale
ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la
punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile
societății, inclusiv hotărârile adoptate;
D.1.5. Informații privind evenimentele
corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor
distribuiri către acționari,
sau alte evenimente care conduc la dobândirea
sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv
termenele limită și principiile aplicate acestor
operațiuni. Informațiile respective vor fi
publicate într-un termen

D.1. Societatea a inceput sa posteze pe site

informatii dedicate investitorilor si urmeaza sa
comunice informatii si prin canalele de
comunicare oferite de BVB Bucuresti.
D1.1.Actulconstitutiv a fost postat pe site -ul
relatii cu investitorii.
D.1.2.CV-urile membrilor din conducere nu au
fost inca publicate pe site, urmeaza a fi postate.
D.1.3.Societatea a publicat raportul preliminar pe
anul 2021 si urmeaza sa publice pe masura ce
apar informatii noi.
D.1.4. Societatea va publica informatii referitoare
la Adunarile generale ale actionarilor.
D.1.5. Societatea va publica informatii referitoare
la distribuirea de dividende sau a altor distribuiri
catre actionari.
D.1.6. Societatea va posta numele si datele de
contact ale persoanei care sa furnizeze la cerere
informatii relevante
D.1.7. D.1.3.Societatea a publicat raportul
preliminar pe anul 2021 si urmeaza sa publice pe
masura ce apar informatii noi.
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care să le permită investitorilor să adopte decizii
de investiții;
D.1.6. Numele și datele de contact ale unei
persoane care va putea să
furnizeze, la cerere, informații relevante;
D.1.7. Prezentările societății (de ex.,
prezentările pentru investitori, prezentările
privind rezultatele
trimestriale etc.), situațiile financiare
(trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de
audit și rapoartele anuale
D.2. Societatea va avea o politică privind
distribuția anuală de dividende sau alte beneficii
către acționari, propusă de Directorul General sau
de Directorat
și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de
linii directoare pe care societatea intenționează
să le urmeze cu privire la distribuirea profitului
net.
Principiile politicii anuale de distribuție către
acționari vor fi publicate pe pagina de internet a
societății.
D.3.
Societatea va adopta o politică în
legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute
publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii
cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea
impactului global al unui număr de factori privind
o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin
natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat
de incertitudine, rezultatele efective putând diferi
în mod semnificativ
de previziunile prezentate inițial. Politica privind
previziunile va stabili frecvența, perioada avută
în vedere și conținutul previziunilor. Daca
sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în
rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale.
Politica privind previziunile va fi publicată pe
pagina de internet a societății.
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor
nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la
adunările generale și exercitarea drepturilor
acestora. Modificările regulilor vor intra în
vigoare, cel mai devreme, începând cu
următoarea adunare a acționarilor.
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea
generală a acționarilor atunci când rapoartele lor
sunt prezentate în cadrul acestor adunări.

Societatea nu are o politica de distribuire a
profitului net, va publica informatii in functie de
situatie.

Societatea va analiza daca este cazul sa adopte o
politica in legatura cu previziunile ce vizează
stabilirea impactului global al unui număr de
factori privind o perioadă viitoare.

Societatea va respecta regulile Adunarii generale
ale actionarilor.

Societatea va convoca Auditorul extern la
adunarea generala a actionarilor atunci cand sunt
prezentate rapoartele periodice.
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D.6. Consiliul va prezenta adunării generale
anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra
sistemelor de control intern și de gestiune a
riscurilor semnificative, precum și opinii asupra
unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.
D.7.
Orice specialist, consultant, expert sau
analist financiar poate participa la adunarea
acționarilor în baza unei invitații prealabile din
partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de
asemenea, să participe la adunarea generală a
acționarilor, cu excepția cazului în care
Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.
D.8.
Rapoartele financiare trimestriale și
semestriale vor include informații atât în limba
română, cât și în limba engleză referitoare la
factorii cheie care influențează modificări în
nivelul vânzărilor, al profitului operațional,
profitului net și al altor indicatori financiari
relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de
la un an la altul.
D.9.
O societate va organiza cel puțin două
ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în
fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor
fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii
de
internet
a
societății
la
data
ședințelor/teleconferințelor.
D.10. În cazul în care o societate susține diferite
forme de expresie artistică și culturală, activități
sportive, activități educative sau științifice și consideră
că impactul acestora asupra caracterului inovator și
competitivității societății fac parte din misiunea și
strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu
privire la activitatea sa în acest domeniu.

Societatea nu a realizat acest proces, pe viitor va
analiza posibilatatea prezentarii unei scurte
aprecieri asupra sistemelor de control intern și
de gestiune a riscurilor semnificative, precum și
opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei
adunării generale.
Societatea este de acord cu participarea oricarui
specialist, consultant , expert sau analist la
adunarea actionarilor.

Rapoartele anuale sunt in limba romana.

Societatea nu are ca obiectiv organizarea de
sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii.

Societatea a sustinut desfasurarea unor
programe de investitii si ajutorare la Spitalul
General CF Ploiesti si la mai multe Asociatii si
fundatii.

18.Descrierea planului de dezvoltare a afacerii aprobat de organele de conducere ale Societății
Compania are deja o prezență semnificativă la nivel național, prin centrele regionale, în special pe
segmentul de distribuție din piața de profil.
În dezvoltarea companiei este avută în vedere dezvoltarea regională mai extinsă, pentru acoperirea mai
bună a tuturor zonelor geografice, dar și dezvoltarea vânzărilor online, care, dublată de o dimensionare
corectă a parcului de transport auto, poate extinde aria geografică din care compania atrage un număr
mai mare de clienți.

Obiectivele SIPEX pe termen scurt, stabilite la nivelul anului 2022, sunt:
•

dezvoltarea brandului Mesterica printr-un nou rebranding, prin adaugarea a 2 produse
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•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

noi si prin comunicarea catre piata a beneficiilor utilizarii produselor din pachetul
Mesterica.
focus pe cresterea volumurilor in vanzarea produselor DUFA (licenta Meffert AG) si TKK
(import)
deschidera unui punct de lucru nou in Constanta, o zona care in noul context geopolitic
va capata o dezvoltare interesanta pentru noi ca si distribuitori de materiale de
constructii.
completarea pachetului nostru de produse cu furnizori noi, producatori interni dar si
externi. In acest moment structura noastra permite aducerea unor produse noi,
complementare cu produsele pe care deja le avem.
finalizarea implementarii noii identitati vizuale a SIPEX, actiune pe care am inceput-o la
sfarsitul lunii aprilie.
dezvoltarea actiunilor noastre in canalul B2B, incercand sa identificam mecanisme care
sa duca la stabilirea unor preturi si a unui calendar al livrarilor in concordanta cu
contextul actual.
pregatirea fortei de vanzari pentru a intelege perioada in care ne aflam, in a intelege
nevoile partenerilor nostri si in a identifica solutii clare si eficiente pentru a trece cu bine
peste aceasta perioada. Masuri ferme pentru retentia membrilor echipei SIPEX.
Relocarea punctului de lucru din Iași într-un spațiu nou, lucru care va aduce posibilitatea
creșterii gamei de produse oferite, dar și creșterea volumelor de produse distribuite,care,
de asemenea va ajuta la creșterea volumului produselor distribuite în această zonă;
deschiderea unui nou punct de lucru în zona limitrofa a Municipiului București, pe lângă
celelalte 2 din Militari și Pantelimon, pentru o mai bună prezență în aceasta zonă, aflată
într-o fază de dezvoltare imobiliară imporantă. Prin acest obiectiv strategic, se va putea
realiza și aprovizionarea zonei de nord a municipiului București, dar și a localităților
Otopeni, Buftea Chiajna, Mogoșoaia, Dragomirești;
orientarea spre performanta a sistemului propriu de distributie prin utilizarea eficienta a
resurselor punctelor de lucru teritoriale;
implementarea noi identitati vizuale SIPEX la nivelul intregii companii(rebranding) si
adoptarea unui logo nou pentru brandul Mesterica si schimbarea ambalajelor pentru
toata gama;
lansarea noului magazin on-line „Sipex.ro”- cu un nou format, mult mai accesibil și
prietenos cu utilizatorii.
înființarea unui departament dedicat accesării și fructificării ofertelor lansate în
platformele SICAP/SEAP.

19. Factori de risc
O investiție în acțiuni implică un grad mare de risc. Înainte de a lua decizia de a cumpăra acțiunile oferite,
trebuie să analizați cu atenție următoarele informații referitoare la riscuri, precum și informațiile cuprinse
în alte secțiuni ale Documentului de Prezentare. Oricare dintre factorii de risc prezentați mai jos, separat
sau împreună, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare și
rezultatelor activității Emitentului și asupra prețului de tranzacționare al Acțiunilor.
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Emitentul a realizat o descriere a riscurilor și a incertitudinilor pe care le consideră ca fiind importante,
însă este posibil ca aceste riscuri și incertitudini să nu fie singurele cu care Emitentul se confruntă. Riscuri
și incertitudini suplimentare, inclusiv cele despre care Emitentul nu are cunoștință în prezent sau pe care
acesta le consideră nesemnificative, ar putea avea efectele prezentate mai sus.
Potențialii investitori ar trebui să aibă cunoștință de faptul că valoarea acțiunilor și orice venit rezultat din
acestea este posibil să nu se materializeze sau să scadă și că investitorii pot pierde întreaga investiție
inițială sau o parte din aceasta. Astfel, potențialii investitori ar trebui să acționeze cu mare atenție atunci
când evaluează riscurile implicate și ar trebui să decidă individual dacă o astfel de investiție este oportună,
având în vedere factorii de risc prezentați.
Potențialii investitori ar trebui să rețină că riscurile descrise mai jos nu sunt singurele riscuri cu care se
confruntă Emitentul. Emitentul a descris doar riscurile legate de activitatea, operațiunile, situația
financiară sau perspectivele pe care le consideră semnificative și de care are cunoștință în prezent. Pot
exista și alte riscuri suplimentare pe care Emitentul nu le consideră a fi semnificative în prezent sau de
care nu are încă cunoștință. Potențialii investitori ar trebui să citească despre acești factori de risc și
despre celelalte informații detaliate cuprinse în acest Document de Prezentare pentru a-și forma propria
opinie înainte de a lua decizia de investiție.
19.1 Riscuri specifice Emitentului
Principalele riscuri la care este expusă Societatea și politicile aplicate sunt detaliate mai jos.
Risc de conflict armat regional
Datorită tensiunilor politice reginale precum și datorită conflictului militar din Ucraina Emitentul poate fi
afectat atât din punct de vedere al lanțurilor de aprovizionare și logistic precum și din perspectiva
prețurilor materialelor achiziționate în vederea revânzării. Aceste situații pot avea impact negativ în
bugetul societății atât pe termen scurt cât și pe termen lung.
Riscul de credit
Riscul de credit presupune o pierdere contabilă care ar fi recunoscută în cazul în care părțile contractante
nu și-ar îndeplini obligațiile. Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale
și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute în mod normal pentru
toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată, iar sumele datorate după depășirea
termenului sunt urmărite cu promptitudine.
Riscul valutar
Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin contractele comerciale încheiate cu
partenerii din Uniunea Europeană. Conducerea Societății urmărește păstrarea unui echilibru între activele
și pasivele în valută pe fiecare monedă în parte.
Riscul de rată a dobânzii
Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratelor dobânzilor, în special în
lei. Conducerea urmărește păstrarea unui echilibru între activele și pasivele purtătoare de dobândă.
Creditele contractate de Societate, în sold la 31 decembrie 2021, au rata de dobândă fixă și sunt plasate
în contracte de leasing financiar, credite de investiții și de credit operațional cu dobândă fixă.
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Riscul aferent impozitării
Legislația fiscală în România și aplicarea în practică a măsurilor fiscale se schimbă frecvent și fac obiectul
unor interpretări uneori diferite ale diferitelor autorități. Guvernul României are în subordine un număr
de agenții autorizate să controleze atât entități românești, cât și străine, care desfășoară activități în
România. Aceste controale sunt în mare măsură similare cu cele desfășurate în multe alte țări, dar se pot
extinde și asupra unor arii legale sau de reglementare în care autoritățile românești pot fi interesate.
Riscul aferent mediului economic
În ultimul an, sectorul financiar european s-a confruntat cu o criză a datoriei publice, declanșată de
dezechilibre fiscale majore și datorii publice mari în câteva țări europene. Temerile actuale că
deteriorarea condițiilor financiare ar putea contribui într-o etapă ulterioară la o diminuare suplimentară
a încrederii, au determinat un efort comun al guvernelor și băncilor centrale în vederea adoptării unor
măsuri speciale pentru a contracara cercul vicios al creșterii aversiunii la risc și pentru a asigura
funcționarea normală a pieței.
Identificarea și evaluarea investițiilor influențate de o piață de creditare lipsită de lichidități, analiza
contractelor de creditare și a altor obligații contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv
a incertitudinilor legate de capacitatea unei entități de a continua să funcționeze pentru o perioadă
rezonabilă de timp, toate acestea ridică la rândul lor alte provocări.
Debitorii Societății pot fi de asemenea afectați de situații de criză de lichiditate, care i-ar putea împiedica
să-și onoreze datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta și
previziunile managementului privind fluxurile viitoare de numerar, precum și estimările privind
deprecierea activelor financiare și nefinanciare.
Până la data prezentului raport, mediul economic a fost puternic afectat de pandemia COVID-19.
Instaurarea stării de urgență în Romania a dus la dezechilibre majore în mediul economic. Efectele asupra
economiei României, precum și asupra economiei mondiale, sunt încă necunoscute în totalitate și nu pot
fi prevăzute, însă se estimează că acestea se vor resimți pe termen mediu și lung.
Conducerea Societății nu poate previziona evenimentele care ar putea avea un impact asupra sectorului
financiar din Romania și efectul acestora asupra situațiilor financiare ale Societății.
Conducerea Societății consideră că au fost luate toate măsurile necesare pentru a sprijini creșterea
activității în condițiile de piață curente, prin:
· monitorizarea constantă a lichidității;
· previzionări ale lichidității curente;
· monitorizarea zilnică a fluxurilor de trezorerie și evaluarea efectelor asupra creditorilor săi.
Riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii
Acest risc afectează costul de oportunitate. Rata inflației poate fluctua si, în consecință, operațiunile,
condițiile financiare și rezultatele Emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să țină
seama de impactul acestor riscuri asupra rezultatelor reale ale Emitentului și asupra profitului real al
investiției.
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De asemenea, riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii pot afecta randamentul investiției în acțiuni în
general, ca alternativă investițională, comparativ cu depozitele bancare sau investiția în obligațiuni
guvernamentale sau corporative. Orice creștere în rata dobânzii poate afecta evoluția cotației acțiunilor
pe piața de capital, în timp ce creșterea ratei inflației erodează câștigurile reale ale investitorului.
Riscul de pandemie
Acest risc poate afecta societatea prin incapacitarea parțială sau totală a forței de muncă, încetinind astfel
atingerea obiectivelor previzionate. Societatea poate contracara parțial acest risc prin respectarea
măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnavirilor.
19.2 Riscuri specifice investițiilor în acțiuni
Fiecare dintre riscurile prezentate în secțiunile anterioare, odată materializate, pot influenta negativ, întro măsură dificil de cuantificat, prețul și lichiditatea acțiunilor SIPEX, odată admise la tranzacționare pe
piața de capital. Emitentul se obligă să ia toate măsurile care se impun pentru a se asigura că acțiunile
obiect al prezentei oferte sunt admise la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare
administrat de BVB, cât mai repede posibil. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că, în eventualitatea
în care intervin modificări în ceea ce privește condițiile de admitere, se vor îndeplini toate cerințele de
listare. Pe lângă acestea, o categorie de risc de natură sistemică asociată titlurilor financiare în sine se
referă la:
Riscurile generate de piața de capital din Romania, în ansamblul ei
Investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că piața românească de capital este o piață emergentă, cu
risc mai ridicat pe planul lichidității și volatilității în raport cu piețele dezvoltate, asociate unor politici
economice mature, stabile și eficiente.
Riscul de preț
Acesta este specific acțiunilor listate și constă în probabilitatea evoluției negative a cotației acțiunilor
Emitentului după admiterea acestora la tranzacționare. Fluctuația prețului poate fi indusă de o
multitudine de factori legați de activitatea Emitentului sau de volatilitatea generală a pieței. De asemenea,
în cazuri speciale, precum evenimente deosebite sau situații litigioase, Autoritatea de Supraveghere
Financiară poate decide suspendarea tranzacționării acțiunilor, cu impact asupra posibilității investitorilor
de a vinde acțiunile în orice moment dorit și asupra valorii de piață a acțiunilor la momentul reluării
tranzacționării.
Riscul de lichiditate
Acesta presupune probabilitatea ca investitorii să nu reușească să tranzacționeze acțiunile subscrise cu
ușurință sau la prețuri care să le asigure un randament comparabil cu cel obținut în cazul unor investiții
similare care au dezvoltat o piață secundară.
Nu există nicio garanție că acțiunile vor fi tranzacționate în mod activ, cu impact potențial nefavorabil
asupra volatilității sau nivelului prețului acestora. Faptul că acțiunile vor putea fi admise la tranzacționare
nu garantează tranzacționarea în mod activ a acestora.
Riscul de suspendare a tranzacționării acțiunilor după listare

37

În situația în care Societatea nu îndeplinește anumite cerințe sau obligații, potrivit legilor și
reglementărilor aplicabile societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul SMT
administrat de BVB, sau dacă tranzacționarea obișnuită la bursă, siguranța tranzacționării pe aceasta sau
interesele investitorilor sunt puse în pericol, atunci, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, acțiunile
pot fi excluse de la tranzacționare la BVB. Nu poate exista nicio asigurare că asemenea evenimente nu vor
avea loc în legătura cu acțiunile. În cazul în care se materializează, toate aceste riscuri ar avea un efect
negativ semnificativ asupra prețului acțiunilor și asupra capacității investitorilor de a-și vinde acțiunile prin
intermediul BVB.
Riscurile asociate cu o investiție directa în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat asociat acestei
investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiției în alte instrumente
financiare precum obligațiuni de stat, participații la fonduri de investiții sau chiar obligațiuni corporative.
Volatilitatea și evoluția puțin predictibila a lichidității și prețului acțiunilor, alături de riscul pierderii
investiției în cazul falimentului Emitentului nu recomanda investiția în acțiuni acelor investitori cu un nivel
scăzut de toleranta fata de risc.
Potrivit descrierii pieței țintă, în opinia Consultantului Autorizat al ofertei, investiția în acțiunile SIPEX este
corespunzătoare acelor clienți care:
▪ pe baza experienței sau cunoștințelor acumulate, înțeleg cel puțin conceptele de bază privind
modul de funcționare al pieței de capital, caracteristicile acțiunilor, drepturile și obligațiile
asociate acestora și obțin acces la informații privind evoluția pieței și situația economică și
financiară a emitentului;
▪ au o situație financiară cel puțin stabilă și având în vedere riscurile implicate, pot suporta pierderi
de până la 100% din capitalul investit;
▪ pot suporta fluctuațiile de preț și lichiditatea scăzută asociate cu listarea și tranzacționarea unui
instrument pe o piață nereglementată;
▪ au profil investițional dar și speculativ, cu un orizont de timp al investiției de cel puțin 1 an, care
urmăresc creșterea capitalului cu asumarea riscurilor implicate.
De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care;
▪ doresc protecția integrală a capitalului și/sau certitudinea rambursării sumelor investite;
▪ au o toleranță scăzută la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere;
▪ necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active fără risc.

20. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital, dacă există
Deși societatea nu a elaborat planuri individualizate pentru operațiuni viitoare pe piața de capital,
conducerea Societății consideră ca finanțarea dezvoltării viitoare a Societății prin piața de capital
constituie o modalitate eficientă și viabilă de atragere a resurselor necesare.
Societatea evaluează de asemenea ca pe termen mediu să efectueze translatarea instrumentelor
financiare emise pe piața reglementată a Bursei de Valori București.
21.Auditorul financiar al emitentului
Situațiile financiare ale SIPEX au fost auditate în 2021 de către compania TEAM A & P AUDIT SRL, companie
independentă care furnizează servicii de audit, cu sediul în Ploiești, Strada Grigore Cantacuzino, Nr. 189
Bloc 150 C, Sc. C, Ap 01, din județul Prahova, înregistrată în registrul public electronic al Autorității de
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Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) cu numărul FA 1312, la registrul Comerțului
cu numărul J29/501/2016 și având codul unic de identificare 35775425.
TEAM A & P AUDIT SRL, specializată în audit financiar, face parte dintr-un grup de 3 firme, alături de
Analitiq Management SRL (ce efectuează servicii de contabilitate, consultanță) și Trust Pro FIN,
(specializată în servicii de intermediere pentru credit, leasing & servicii financiare). Grupul de firme
totalizează un număr de 28 de angajați, dintre care 5 specializați in audit financiar, si deservește 67 de
clienți, persoane juridice.
Societatea de audit este reprezentată de auditorul Popescu Maria Lorena, înregistrată în registrul public
electronic ASPAAS cu numărul AF 2469 , membru al Camerei auditorilor financiari din România și membru
al ANEVAR - Asociației naționale a evaluatorilor autorizați din România (din 2008), dar și membru al
Corpului experților contabili și contabililor autorizați din România (din 2001) și membru al Camerei
consultanților fiscali din România (din 2007).
Contabilitatea societății Sipex Company realizată de personalul angajat.
Anexe:
1. Sinteza contului de profit și pierdere
2021
RON
Cifra de afaceri
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profitul brut
Profitul net

2018

2019

2020

158,631,490
160,433,992
155,394,842
5,039,150
4,200,729

190,212,250
192,598,423
182,349,982
10,248,441
8,522,056

232,856,919
236,966,633
223,099,112
13,867,521
11,723,430

Auditate
259,196,074
261,672,355
242,928,738
18,743,617
16,049,971

Iunie 2020
107,144,278
108,514,749
104,141,457
4,373,292
3,737,307

Iunie 2021
122,757,369
123,989,175
117,269,472
6,719,703
5,623,143

2.Sinteza poziției financiare consolidate (din bilanț)
Pozitia financiara
Moneda RON
Active imobilizate

2018
Auditate
20,640,221

2019
Auditate
20,029,560

2020
Auditate
21,367,147

2021
Auditate
19,746,386

30.06.2020

30.06.2021

19,900,656

20,118,951

Active circulante
Cheltuieli în avans
Total active
Capitaluri proprii
Datorii total
Sub un an
Peste un an
Provizioane
venituri în avans
Total pasiv

38,770,261
459,461
59,869,943
21,150,954
38,388,564
31,848,075
6,540,489

45,468,427
433,631
65,931,618
28,173,010
37,428,183
33,135,063
4,293,120

61,304,564
566,983
83,238,694
39,396,440
43,571,779
41,082,976
2,488,803

71,847,139
693,077
92,286,602
46,377,661
45,629,466
43,838,533
1,790,933

70,230,728
630,446
90,761,830
31,410,316
59,021,089
55,706,151
3,314,938

76,941,570
740,889
97,801,410
39,519,583
58,011,352
56,208,295
1,803,057

330,425

330,425

270,475

279,475

330,425

270,475

59,869,943

65,931,618

83,238,694

92,286,602

90,761,830

97,801,410

și

39

3. Bugetul estimat aferent perioadei 2021-2026
Proiectie buget venituri si cheltuieli 2021 -2026 (EUR)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

Venituri din vanzari produse

54,293,878

65,587,004

72,145,704

81,163,918

89,280,309

99,101,143

Reduceri comerciale acordate

(2,520,408)

(2,800,000)

(3,080,000)

(3,290,000)

(3,405,000)

(3,550,000)

663,673

698,000

735,000

780,000

725,000

770,000

55,102

57,000

57,000

57,000

57,000

57,000

342,857

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

Total venituri

52,835,102

63,892,004

70,207,704

79,060,918

87,007,309

96,728,143

Costuri marfa

48,459,369

58,248,162

63,845,756

71,826,476

79,009,123

87,700,127

Reduceri comerciale primite

(4,877,551)

(5,300,000)

(5,830,000)

(6,680,000)

(7,380,000)

(8,300,000)

Cheltuieli privind combustibilul

775,510

891,837

981,020

1,103,648

1,214,013

1,290,000

Cheltuieli privind reparatiile

163,265

187,755

206,531

232,347

255,582

283,696

Cheltuieli privind asigurarile

153,061

176,020

193,622

217,825

239,608

265,965

Cheltuieli privind onorariile

14,286

16,429

18,071

20,330

22,363

24,823

2,918,367

3,385,306

3,723,837

4,189,316

4,608,248

5,115,155

153,061

176,020

193,622

217,825

239,608

251,000

Cheltuieli privind deplasarile

8,163

9,388

10,327

11,617

12,779

14,185

Cheltuieli privind telefoanele

24,490

28,163

30,980

34,852

38,337

42,554

Cheltuieli protocol

24,490

28,163

30,980

34,852

38,337

42,554

Cheltuieli reclama
publicitate(tichete cadou +
produse)

12,245

14,082

15,490

17,426

19,169

21,277

Cheltuieli piese schimb

87,755

100,918

111,010

124,886

137,375

152,486

Cheltuieli materiale
consumabile+nestocate

57,143

65,714

72,286

81,321

89,454

99,293

Cheltuieli privind energia si apa

61,224

70,408

77,449

87,130

95,843

106,386

346,939

398,980

390,000

390,000

390,000

390,000

Cheltuieli privind dobanzile

6,122

7,041

7,745

8,713

9,584

10,639

Cheltuieli comision bancar

32,653

37,551

41,306

46,469

51,116

56,739

Cheltuieli privind serviciile

163,265

187,755

206,531

212,000

225,000

235,000

Depreciere mijloace fixe

571,429

657,143

722,857

813,214

894,536

992,935

Cheltuieli impozit profit

459,184

541,837

596,020

670,523

737,575

818,709

59,928,672

65,645,440

73,660,773

80,947,650

89,613,523

Venituri din prestari servicii
venituri din chirii
venituri din activ diverse

Cheltueili privind personalul
Cheltuieli cu alte impozite si taxe

Cheltuieli privind chiriile

Total costuri

49,614,472
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4.Organigrama societății
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5. Actul constitutiv

Emitent: S.C. SIPEX Company S.A.
Constantin Irinel Gheorghe – Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General
SIPEX
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Intermediar: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.
Raț Răzvan Legian – Director General Adjunct
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