
MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea actiunilor emise de

AGRANA ROMANIA S.A.

pe AeRO
piata de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti

Consultant Autorizat:

PERSPECTIVA NOASTRA. PROFITUL TAU

POTENTIALII INVESTITORI IN COMPANIILE LISTATE PE AeRO TREBUIE SA FIE IN
CUNOSTINTA DE CAUZA CU PRIVIRE LA FAPTUL CA SISTEMUL ALTERNATIV DE
TRANZACTIONARE ESTE O PIATA PENTRU CARE EXISTA TENDINTA SA SE ATASEZE UN
RISC INVESTITIONAL MAI RIDICAT DECAT PENTRU COMPANIILE ADMISE LA
TRANZACTIONARE PE O PIATA REGLEMENTATA
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NOTA CATRE INVESTITORI

Prezentul Memorandum a fost intocmit de catre Consultantul Autorizat (IFB FINWEST SA) pe
baza documentelor, datelor si informatiilor furnizate de catre emitent
(AGRANA ROMANIA SA) sau provin din alte surse care au fost indicate in Memorandum.

Informatiile cuprinse in acest Memorandum sunt prezentate de Consultantul Autorizat fara a le
interpreta, neconstituind o recomandare de a investi.

Consultantul Autorizat nu acorda nicio garantie privind oportunitatea plasamentului in valori
mobiliare ce fac obiectul acestui Memorandum.

Investitorii isi asuma responsabilitatea in luarea deciziei de a investi in aceste valori mobiliare.
Investitorul trebuie sa ia in considerare atat avantajele cat si riscurile implicate in investitie in
baza unei examinari proprii a termenilor ofertei.

Orice investitor este obligat sa se conformeze regulilor si reglementarilor in vigoare, indiferent
de legea aplicabila respectivei operatiuni privind actiunile si sa obtina toate aprobarile si avizele
necesare pentru a se incadra in dispozitiile legii respective. IFB FINWEST SA nu va avea nici o
responsabilitate in legatura cu aceasta.

Investitorii potentiali se vor informa in legatura cu:
 Conditiile de impozitare in vigoare si efectele acestora
 Cerintele cadrului juridic
 Orice restrictii privind regimul valutar

ce pot avea relevanta in cazul subscriptiei, proprietatii sau renuntarii la actiuni.

Consultantul Autorizat si Emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgand din investitia
efectuata in conformitate cu acest Memorandum in cazuri de forta majora. Forta majora
inseamna un eveniment neprevazut si de neevitat care este in afara controlului partilor si care
impiedica total sau partial indeplinirea obligatiilor contractuale ale partilor sau ale uneia dintre
parti; aceste evenimente includ dar nu se limiteaza la: razboi, rascoale, dezordini civile,
cutremur, incendiu, furtuna, inundatie, alte calamitati naturale similare.

Potentialii investitori nu vor interpreta continutul acestui Memorandum ca pe o recomandare de
investitie. Fiecare investitor trebuie sa-si consulte proprii consultanti, contabili sau alti consilieri
in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu
aspectele implicate de subscriptia, cumpararea, pastrarea sau transferarea actiunilor.

Acest Memorandum a fost elaborat pe baza informatiilor limitate puse la dispozitie de catre
Emitent in scopul redactarii Memorandumului si pe baza informatiilor disponibile provenite din
alte surse, asa cum se indica.

Informatiile din Memorandum contin date limitative cu privire la Emitent. Pe langa faptul ca nu
poate asigura acuratetea si caracterul complet al informatiilor, Consultantul Autorizat nu are
nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul oricarei
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schimbari care poate aparea in legatura cu situatia emitentului, cu exceptia situatiilor in care
legea prevede altfel, printr-un amendament la memorandum, si numai in cazul in care aceste
informatii sunt disponibile sau puse la dispozitia Intermediarului.
Nu exista informatii semnificative neincluse in Memorandum, de natura a influenta negativ
interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului.

Verificand continutul acestui Memorandum, presedintele Consiliului de Administratie al
emitentului (AGRANA ROMANIA SA) accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si
confirma ca nu sunt omisiuni majore sau declaratii neadevarate referitoare la acest
Memorandum.

Consultantul Autorizat declara ca AGRANA ROMANIA SA este corespunzatoare din punct de
vedere al admiterii la tranzactionare pe AeRO si ca documentatia a fost realizata in conformitate
cu cerintele Bursei de Valori Bucuresti.

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Memorandum contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile conducerii
emitentului referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si in general,
perspectivele emitentului.
Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar si riscuri
necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum si alti factori care, in viitor, pot modifica
substantial rezultatele efective, existand posibilitatea ca anumite predictii, perspective, proiectii
sau alte declaratii privind perspectivele sa nu fie indeplinite. Factorii care pot duce la astfel de
modificari includ, fara insa a se limita la acestea, aspectele prezentate in Capitolul “Factori de
Risc”.
Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel de
declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza,
ulterior finalizarii Memorandumului declaratiile de perspectiva incluse in memorandum pentru
a reflecta eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in
situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.
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CAP. I
PERSOANE RESPONSABILE

1.  Numele si denumirea persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice
responsabile pentru informatiile incluse in Memorandum

 AGRANA ROMANIA SA cu sediul social in Bucuresti, Sos. Straulesti, Nr. 178-180,
Sector 1, J40/4411/2008, CUI 2083754, reprezentata de Gabriela Petrea in calitate de
Presedinte Directorat si Madalina Roman in calitate de Membru Directorat,

Verificand informatiile AGRANA ROMANIA SA, reprezentata de Gabriela Petrea in calitate
de Presedinte Directorat si Madalina Roman in calitate de Membru Directorat, accepta
reponsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in
conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa
afecteze semnificativ continutul acesteia.

 IFB FINWEST SA, cu sediul social in Municipiul Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, Jud. Arad,
cod unic de inregistrare 8099938, numar de ordine la Registrul Comertului J02/48/1996, avand
telefon 0257/281.611 si fax 0257/281.612, email: office@ifbfinwest.ro; ifb@ifbfinwest.ro,
reprezentata legal de Molnar Octavian, Director General, actionand ca societate de servicii de
investitii financiare, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr.
2735/08.08.2003, inregistrata in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu nr.
PJR01SSIF/020065 ca furnizor de servicii de investitii financiare, conform Atestatului de
inscriere nr. 434/08.06.2006, in calitate de prestator de servicii de investitii financiare.

AUDITORI FINANCIARI

Situatiile financiare ale emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2011,
31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2013 au fost auditate de societatea comerciala

KPMG AUDIT SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, Parter,
inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 007/11.07.2001, reprezentata
prin Mikael Olsson, auditor financiar autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu nr. 662/2001.
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CAP. II
                                 INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT

  2.1. Informatii generale

Denumirea AGRANA ROMANIA SA

Sediul RO – Bucuresti, Sos. Straulesti, Nr. 178-180, Sector 1

Numarul de ordine in
Registrul Comertului

J40/4411/2008

Cod unic de identificare RO 2083754

Telefon 021.2693373

Fax 021.2693398

E-mail office.romania@agrana.com

Web http://www.agrana.ro/

Domeniu de activitate Industrie alimentara

Cod CAEN 1081  Fabricarea zaharului

Simbol de tranzactionare BETA

Cod ISIN ROBETAACNOR8

Numele persoanei de
legatura cu BVB

Manager juridic – Sorina Balabaneanu

2.2. Scurt istoric al societatii

AGRANA ROMANIA SA este o societate cu capital majoritar austriac, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J40/441/2008, CUI RO 2083754. Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: este BVB, Piata Rasdaq, societatea avand simbolul
BETA.

Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, soseaua Straulesti, nr. 178-180,
sector 1.
Societatea are urmatoarele sucursale: Buzau, cu sediul in Buzau, Aleea Industriei nr.7, judetul
Buzau, Roman, cu sediul in Roman, strada Energiei nr.6, judetul Neamt. Tandarei, cu sediul in
Tandarei strada Teilor nr.3, judetul Ialomita. Activitatea de fabrizare a zaharului are loc la
fabricile de zahar din Buzau si Roman, cea de la Tandarei fiind in conservare.
Societatea are deschise urmatoarele agentii: Agentia Cluj-Napoca – strada Orastiei, nr.10 –
Someseni, judetul Cluj; Agentia Timisoara – strada Polona nr.2, judetul Timis; Agentia
Pantelimon – oras Pantelimon, soseaua de Centura nr.16, judetul Ilfov; Agentia Brasov – strada
Caramidariei nr.5, judetul Brasov .
Capitalul social subscris si varsat al AGRANA ROMANIA SA  este de 14.454.214,8 RON,
divizat  in 144.542.148  actiuni nominative fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON.
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Istoric:
In anul 1990, in temeiul HG 1353/1990  se infiinteaza societatea Beta Tandarei SA, profilul
acesteia fiind productia si comercializarea zaharului.
In anul 1998 pachetul majoritar de actiuni al BETA Tandarei SA a fost achizitionat de la FPS
de catre investitorul austriac Agrana Zucker GmbH.
In acelasi an Agrana Zucker GmbH achizitioneaza  de la FPS pachetul majoritar de actiuni la
alte doua societati cu acelasi profil: DANUBIANA ROMAN SA si ZAHARUL SA Buzau.
In anul 2002, BETA TANDAREI SA a fuzionat cu Zaharul SA Buzau, in calitate de societate
absorbanta, avand in vedere ca ambele societati aveau acelasi actionar majoritar austriac. Sediul
societatii a fost schimbat din Tandarei in Buzau, de asemenea societatea si-a schimbat
denumirea din Beta Tandarei SA in Zaharul Romanesc SA.
In anul 2005, are  loc cea de a doua  fuziune intre Zaharul Romanesc SA in calitate de societate
absorbanta si Danubiana Roman SA, respectiv, Agrana Romania Holding and Trading
Company SRL in calitate de societati absorbite.  In  aceeiasi adunare generala se aproba
schimbarea denumirii societatii  din  Zaharul Romanesc SA in Agrana Romania SA, mentiune
ce este inregistrata in evidentele Registrului Comertului. Adunarea Generala a Asociatilor
hotaraste cu aceiasi ocazie si schimbarea sediului societatii din Buzau in Bucuresti. Aceasta
hotarare este implementata  la inceputul anului 2008, cand AGRANA ROMANIA se
inmatriculeaza la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/4411/2008 .
In tot acest interval de timp societatea si-a pastrat profilul initial – producerea si comercializarea
zaharului.

2.3. Informatii cu privire la actiuni si structura actionariatului

Actiunile fac parte din aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile,
integral platite si emise in forma dematerializata. Actiunile emitentului confera detinatorilor lor
drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala,
dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor.

Potrivit Certificatului Constatator nr. 93409 la data de 03.03.2015, capitalul social subscris si
varsat al emitentului este de 14.454.214,80 lei, varsat integral de actionari, divizat in
144.542.148 actiuni nominative cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

Structura actionariatului este urmatoarea:
1. Agrana Zucker GmbH , societate austriaca avand sediul in Viena, Friedrich-Wilhelm-

Raiffeisen-Platz 1, 1020, inregistrata cu nr. FN 51.929t, detine un numar de 132.708.955
actiuni cu o valoare totala nominala de 13.270.895,5 RON, reprezentand 91,8133% din
capitalul social al Societatii.

2. A.V.A.S institutie de interes public cu personalitate juridica avand sediul in Str. Capitan
Aviator Alexandru Serbanescu nr.50, sector 1, Bucuresti, detine un numar de 5.856.865
actiuni avand o valoare totala nominala de 585.686,5 RON reprezentind 4,0520% din
capitalul social al Societatii.

3. Alti actionari detin un numar de 5.976.328  actiuni cu o valoare totala nominala de
597.632,8 RON, reprezentand 4,1347% din capitalul social al Societatii.
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Aport la
capitalDenumire actionar Numar de actiuni

detinute
(lei)

Cota de participare la
capitalul social

Agrana Zucker GmbH 132.708.955 13.270.895,5 91,8133%

A.V.A.S 5.856.865 585.686,5 4,0520%
Alti actionari 5.976.328 597.632,8 4,1347%

TOTAL 144.542.148 14.454.214,8 100%

Sursa: Structura sintetica eliberata de Depozitarul Central la data de 10.02.2015

Capitalizare anticipata BETA = 15,59 milioane Euro

Capitalizarea anticipata a fost calculata prin inmultirea numarului mediu de actiuni cu pretul

mediu, determinate prin impartirea valorii totale a tranzactiilor din ultimul an la volumul total

de actiuni tranzactionate in ultimul an. (25.03.2014 – 26.03.2015)

Free float

Conform prevederilor Codului BVB, free-float - reprezinta numarul de actiuni emise de o
societate si in circulatie, care sunt disponibile la tranzactionare. Free-float-ul exprimat in
valoare absoluta este estimat ca fiind numarul total de actiuni emise de o societate, din care se
elimina urmatoarele:

- Actiunile la dispozitia societatii (treasury stock);
    -Actiunile detinute de catre stat si alte agentii guvernamentale, investitori strategici,
actionari majoritari;
    - Detinerile de cel putin 30% ale societatilor de asigurari, fondurilor de pensii,
organismelor de plasament colectiv;
    - Detinerile de cel putin 5% ale altor categorii de investitori.

Nivelul de free-float este raportul procentual dintre numarul de actiuni inclus in free-float-ul
exprimat in valoare absoluta si numarul total de actiuni emise si inregistrate in registrul
actionarilor.

In cazul emitentului, calculul free float la data de 10.02.2015, este prezentat mai jos:

Actiuni detinute de societate 0 actiuni            0,0000%

Actiunile detinute de catre stat si alte agentii guvernamentale,
investitori strategici, actionari majoritari

- actionar majoritar: Agrana Zucker GmbH, 132.708.955
actiuni (91,81330%)

- A.A.A.S. Bucuresti, 5.856.865 actiuni (4,0520%)

138.565.820 actiuni 95,8653%
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Detinerile de cel putin 30% ale societatilor de asigurari,
fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv

0 actiuni            0,0000%

Detinerile de cel putin 5% ale altor categorii de investitori, din
care:            0 actiuni            0,0000 %
Free Float 5.976.328 actiuni      4,1347%

Numarul total de actionari: 40.698

2.4. Conducerea societatii

Societatea este administrata in sistem dualist, de catre un Directorat si un Consiliu de
Supraveghere

La data de 01.03.2015 componenta Consiliului de Supraveghere al AGRANA ROMANIA SA
este:

Nume Calitate

Martin Doppler Presedinte

Andreas Schroeckenstein Membru

Roman Knotzer Membru

Sursa: Emitentul

La data de 01.03.2015 componenta Directoratului AGRANA ROMANIA SA este urmatoarea:

Nume Calitate

Gabrielea Petrea Presedinte

Madalina Roman Membru

Catalin Limbidis Membru

Sursa: Emitentul

Potrivit actului constitutiv, conducerea societatii revine in exclusivitate Directoratului, care

isi exercita atributiile sub controlul Consiliului de supraveghere. Directoratul indeplineste toate

actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor

rezervate de lege in sarcina Consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.

Directoratul este compus din 3 membri. Membrii Directoratului reprezinta societatea in raport

cu tertii si in justitie, acestia urmand sa exercite aceaste atributii in mod separat.

Dna Gabriela Petrea conduce activitatea departamentelor vanzari, marketing si agricol, in vreme

ce dna Madalina Roman, conduce activitatea departamentelor financiar, IT, juridic, iar dl.

Catalin Limbidis pe cea a departamentelor operational, logistica si calitate.
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Conform ultimei structuri a actionariatului comunicata de Depozitarul Central pentru data de

referinta: 10.02.2015, niciunul dintre membrii Directoratului nu detine actiuni la AGRANA

ROMANIA SA la aceasta data.

CV Limbidis Catalin Adrian
Informatii Peronale

Data nasterii 04.02.1963
Sex M
Nationalitate Romana

Experienta Profesionala

Perioada 2007-prezent
Funcţia sau postul ocupat Membru Directorat
Numele angajatorului Agrana Romania SA

Perioada 2002-prezent
Funcţia sau postul ocupat Director aprovizionare
Numele angajatorului Agrana Romania SA (Initial SC Agrana Holding and

Trading Company SRL)

Perioada 2000-2002
Funcţia sau postul ocupat Director general
Numele angajatorului Romecanica SRL Roman

Perioada 2000-2000
Funcţia sau postul ocupat Director general
Numele angajatorului Danubiana Roman SA

Perioada 1998-2000
Funcţia sau postul ocupat Director tehnic
Numele angajatorului Paramentru Comercial Engeneering

Perioada 1997-1998
Funcţia sau postul ocupat Inginer
Numele angajatorului SC Mazarom imp. SA

Perioada 1997-1997
Funcţia sau postul ocupat Director tehnic administrativ
Numele angajatorului Centrul Comercial Prisma SRL

Perioada 1996-1997
Funcţia sau postul ocupat Director tehnic
Numele angajatorului SC GLINA SA

Perioada 1993-1996
Funcţia sau postul ocupat Inginer sef mecanic energetic
Numele angajatorului SC GLINA SA
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Perioada 1991-1993
Funcţia sau postul ocupat Sef Atelier
Numele angajatorului SC GLINA SA

Perioada 1990-1991
Funcţia sau postul ocupat Inginer mecanic
Numele angajatorului Intrepr. de prep. si cons. din carne Bucuresti

Perioada 1987-1990
Funcţia sau postul ocupat Inginer Stagiar
Numele angajatorului M.C. Ind.-C.N.C.I. Bucuresti

Educatie si formare

Perioada 1987-1991
Diploma obtinuta Licenta
Specializarea Masini Unelte
Numele si tipul institutiei de invatamant Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Tehnologie

Constructii Masini

Aptitudini si competente personale

Limba materna Romana
Limbi straine cunoscute Engleza
Competente si aptitudini -cunostinte drept comercial national si international

-abilitati de planificare si coordonare a unor procese
operationale si functii complexe pe o perioada lunga de
timp
-cunostinte de transport vamal, feroviar si auto
-flexibilitate si adaptabilitate la conditii de stres
-puncxtualitate si capacitatea de a respecta termenele
limita si in situatii neprevazute
-foarte bune abilitati de comunicare si de negociere

Permis de conducere Da

CV Roman Madalina Andreea
Informatii Peronale

Data nasterii 29.10.1976
Sex F
Nationalitate Romana

Experienta Profesionala
Perioada 2007-prezent
Funcţia sau postul ocupat Membru Directorat
Numele angajatorului Agrana Romania SA

Perioada 2007-prezent
Funcţia sau postul ocupat Director Financiar
Numele angajatorului Agrana Romania SA

Perioada 2006-2007
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Funcţia sau postul ocupat Sef Departartament Control Intern
Numele angajatorului Agrana Romania SA

Perioada 2001-2006
Funcţia sau postul ocupat Inspector Financiar
Numele angajatorului Agrana Romania SA (Initial SC Agrana Holding and

Trading Company SRL)

Perioada 1999-2001
Funcţia sau postul ocupat Economist
Numele angajatorului ISPCF SA Bucuresti

Educatie si formare

Perioada 1995-1999
Diploma obtinuta Licenta
Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune
Numele si tipul institutiei de invatamant Academia de Studii Economice

Aptitudini si competente personale

Limba materna Romana
Limbi straine cunoscute Engleza
Competente si aptitudini -abilitati de conducere a unei echipe eterogene

-cunostinte IAS si de drept comercial national
-cunostinte IT
-spirit organizatoric si foarte bune abilitati de comunicare
-cunostinte despre standardele de raportare financiara
-abilitati de coordonare si finalizare la timp a unor activitati
si procese complexe

Permis de conducere Da

CV Petrea Iulia Gabriela
Informatii Peronale

Data nasterii 05.06.1960
Sex F
Nationalitate Romana

Experienta Profesionala
Perioada 2012-prezent
Funcţia sau postul ocupat Presedinte Directorat
Numele angajatorului Agrana Romania SA

Perioada 2007-2012
Funcţia sau postul ocupat Membru Directorat
Numele angajatorului Agrana Romania SA

Perioada 2003-prezent
Funcţia sau postul ocupat Director vanzari si marketing
Numele angajatorului Agrana Romania SA (Initial SC Agrana Holding and

Trading Company SRL)
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Perioada 1999-2003
Funcţia sau postul ocupat Administrator
Numele angajatorului SC Zaharcom SRL Ludus

Perioada 1994-1999
Funcţia sau postul ocupat Director
Numele angajatorului SC ED&F Man Zahar SRL Roman

Perioada 1991-1994
Funcţia sau postul ocupat Traducator
Numele angajatorului SC Petrotub SA Roman

Perioada 1985-1991
Funcţia sau postul ocupat Traducator
Numele angajatorului Intreprinderea de Tevi Roman

Perioada 1980-1981
Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor
Numele angajatorului Scoala generala Popricani

Educatie si formare

Perioada
Diploma obtinuta Licenta
Specializarea Filologie
Numele si tipul institutiei de invatamant Universitatea Al. Ioan Cuza Iasi, Facultatea de filologie

Aptitudini si competente personale

Limba materna Romana
Limbi straine cunoscute Franceza, Engleza
Competente si abilitati -abilitati de formare, motivare si conducere spre rezultate

a unei echipe eterogene, active in diferite puncte de lucru
la nivel national
-cunostinte despre piata si industria zaharului
-abilitati de planificare si implementare de strategii si
procese la nivel national si international
-foarte bune abilitati de comunicare si negociere
-spirit organizatoric si gandire analitica
-flexibilitate si adaptabilitate la situatii neprevazute

Permis de conducere Da

2.5. Detalii cu privire la angajati

Emitentul îşi respectă angajatii recunoscandu-le devotamentul şi profesionalismul. Ofera
conditii de angajare corecte, bazate pe competentă. Creează un mediu de lucru în care sunt
cultivate respectul reciproc, implicarea şi încrederea. Contributia fiecărei persoane la efortul
echipei  constituie  o  parte  esentială din  managementul  performantei.  Deoarece  angajatii
reprezintă una  dintre  resursele  cele  mai  valoroase  ale  companiei,  emitentul  investeşte
continuu în pregătirea lor.
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Numarul mediu al angajatilor societatii in anul 2014 a fost de 526.

Situatia angajatilor societatii la data de 31.12.2014 este prezentata in tabelul de mai jos:

Numar de angajati la 31.12.2014 529
Angajati cu studii superioare 130
Angajati cu studii medii 186
Angajati cu alte studii 213

Raporturile intre managementul societatii si angajati sunt cele reglementate de legislatia muncii.

Pe parcursul anului 2014 nu s-au inregistrat elemente, stari conflictuale de natura afectarii

raporturilor dintre angajator si angajati, intre conducere si personalul din societate exista o

relatie bazata pe disciplina, incredere si intelegere reciproca.

Angajatii societatii sunt organizati in Sindicatul Liber Agrana si Sindicatul FZR. Membrii de

sindicat sunt in numar de 471.

186

130213
Angajati cu studii
superioare
Angajati cu studii medii

Angajati cu alte studii
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2.6. Descrierea activitatii

Principala activitate a Agrana România este producţia de zahăr din zahăr brut importat şi din
sfeclă de zahăr din producţia internă. Agrana operează ca furnizor de zahăr pentru industria
îndulcitorilor şi băuturilor nealcoolice, pentru sectorul internaţional de comerţ cu amănuntul
(retail), în special pentru retailerii locali din micile oraşe şi din satele din întreaga ţară.

Capacităţile de producţie de zahăr ale grupului Agrana în România sunt situate în Buzău,
judeţul Buzău, Ţăndărei, judeţul Ialomiţa şi Roman, judeţul Neamţ. Cu excepţia fabricii de la
Roman, celelalte capacităţi de producţie sunt concepute exclusiv pentru rafinarea zahărului brut
din trestie de zahăr.

Producţia de zahăr din sfeclă de zahăr este localizată în Roman, judeţul Neamţ. Prin procesarea
sfeclei de zahăr, fabrica reprezintă un partener important pentru producătorii agricoli de sfeclă
de zahăr şi proprietarii de terenuri din zona de est a României, începând de la graniţa
ucraineană, până în judeţul Galaţi, în sud. Pe lângă sfeclă, fabrica de la Roman poate de
asemenea să rafineze zahăr brut, la o rată de 1.000 de tone de zahăr brut pe zi.

Fabrica de la Buzău are capacitatea de a procesa 1.000 de tone de zahăr brut pe zi.

La Roman, pe langa activitatea de obtinere a zaharului si ambalare, exista si o productie de
produse zaharoase, ciocolata, bomboane si rahat.
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2.7. Cota de piata / Principali competitori

Piata de zahar pe care activeaza Agrana Romania SA este o piata determinata de principiile
aconomiei de piata, preturile sunt stabilite de raportul intre cerere si oferta.
Piata de zahar se remarca fata de alte piete printr-o competitivitate ridicata.
In Piata Romaniei activeaza 4 mari producatori unul cu capital roman si 3 cu calital strain, dar si
alti producatori din Europa ce ajung sa concureze produsele celor 4 atat pe canalul industrial cat
si pe cel de retail.
Piata zaharului este una din cele mai active piete, zaharul putand circula pe tot teritoriul Uniunii
Europene fara restrictii si determinat doar de nivelul de pret. Astfel, pe piata romaneasca se
popate gasi pe parcursul anului zahar din Grecia, Ungaria, Serbia, Polonia, Franta, Croatia dar si
din Republica Moldova si Ucraina, fapt datorat intelegerilor comerciale de liber schimb cu
aceste ultime doua tari.
In conditiile enuntate mai sus, piata romaneasca a zaharului este extrem de competitiva fiind de
multe ori si in prezent, alaturi de piata Bulgara, la cel mai scazut pret din Europa. Estimam ca
producatorii europeni au in total o cota de piata de aproximativ 6% in Romania.
Avantajul unei asemenea piete este dat de necesitatea continua a supravegherii costurilor,
eficientei si eficacitatii pe tot lantul de productie sau rafinare, fapt demonstrat de Agrana prin
ponderea importanta ce o are pe piata locala.

Pe langa Agrana Romania SA, producatorii cu facilitati locale sunt:
1. SC BOD SA – cu capital integral romanesc, procesator exclusiv de sfecla de zahar. –

5% cota de piata
2. SC ZAHARUL ORADEA SA – companie cu capital german. – 26% cota de piata
3. SC TEREOS SA – companie cu capital francez – 18% cota de piata

Cota de piata a AGRANA ROMANIA SA ce o estimam se situeaza la nivelul aproximativ
de 45%. Nu exista studii de specialitate si nici o statistica acurata ce sa ne permita o
estimare corecta.

Produsele desfacute de AGRANA ROMANIA pe piata romaneasca sunt:
Zahar vrac cisterna
Zahar vrac big bag – 1000 kg
Zahar vrac 50 kg
Zahar vrac 25 kg
Zahar vrac 10 kg
Zahar pudra
Zahar 1kg sub marcile Margaritar si Coronita
Specialitati sub brandul Margaritar, exemplu: candel, plicuri, pudra 500g, gelifiant, brun.
La aceste produse este imposibil sa estimam o cota de piata, nu exista nici un studiu despre
dimensiunea pietei sau ponderea producatorilor.
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2.8. Clienti principali / Contracte semnificative

Beneficiarii serviciilor prestate de societate sunt in principal clientii traditionali. Societatea a
mentinut in bune conditii relatiile cu clientii sai:

Magyar Cukor Zrt., Coca-Cola Hellenic, CARREFOUR ROMANIA SA, AGRANA Trading
EOOD, KAUFLAND ROMANIA SCS, METRO CASH & CARRY, REWE ROMANIA SRL,
Hottlet Sugar Tradin, Agrana Studen Sugar, LIDL DISCOUNT SRL

Entitatea nu are contracte incheiate cu clienti ce depasesc 10% din cifra de Afaceri. Primii 10
clienti ca si structura:

Client
Pondere in total  cifra de
afaceri (01.01.2014-31.12.2014)

Magyar Cukor Zrt. 8.08%
Coca-Cola Hellenic 7.89%
CARREFOUR ROMANIA SA 2.82%
AGRANA Trading EOOD 7.74%
KAUFLAND ROMANIA SCS 6.42%
METRO CASH & CARRY R 6.29%
REWE ROMANIA SRL 5.08%
Hottlet Sugar Tradin 4.55%
Agrana Studen Sugar 4.12%
LIDL DISCOUNT SRL 3.88%

2.9. Principalii indicatori operationali

Stabilirea unor indicatori de performanta operationali permite o analiza coerenta cantitativa si
calitativa a activitatii operationale, ceea ce apoi usureaza identificarea cauzelor pentru
neperformanta sau a zonelor unde se poate imbunatati.

PONDERE IN CA
%

Venituri din vanzari indulcitori; produse zaharoase; seminte;
ingrasamant; sfecla; zahar brut

                         11.62

 - sfecla                             0.55
 - seminte & ingrasamant                             1.59
 - fondanti                             0.88
 - ciocolata                             0.36
 - rahat                             0.99
 - apiinvert                             0.29
 - indulcitori                             0.10
 - carbonat                             0.01
 - zahar brut                             6.79
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 - altele                             0.05
Venituri din vanzari subproduse (melasa)                             0.96
Venituri din  servicii  prestate; energie; abur; apa; chirii                             4.73

 - abur                             1.69
 - apa                             0.05
 - chirii                             0.23
 - energie                             0.17
 - lapte var                             0.28
 - management fee                             0.05
 - servicii                             2.25
Venituri din vanzari diverse (deseuri; materiale, etc)                             0.24

Venituri nete din vanzari  produse finite si marfuri (zahar) :                          82.46

2.10. Societati afiliate si procentul de societati detinute

Doua societati sunt considerate afiliate daca una dintre parti are capacitatea de a controla
cealalta parte sau de a exercita o influenta semnificativa asupra celeilalte parti in luarea
deciziilor financiare si de exploatare.

Denumire Tara de
origine

Obiect de activitate Procentul de actiuni
detinute de AGRANA

ROMANIA
AGRANA TANDAREI SRL ROMANIA Fabricarea zaharului 99% din capitalul social

AGRANA BUZAU SRL ROMANIA Fabricarea zaharului 99% din capitalul social

AGRANA AGRO SRL ROMANIA Cultivarea cerealelor
(exclusiv orez), plantelor
leguminoase si a plantelor
producatoare de seminte

oleaginoase

99% din capitalul social

AGRANA URZICENI SRL ROMANIA Fabricarea zaharului 1 % din capitalul social

AGRANA LIESTI SRL ROMANIA Fabricarea zaharului 1% din capitalul social
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CAP. III
REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE

3.1.  Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile

Situatiile financiare individuale ale emitentului reprezinta situatiile financiare ale AGRANA
ROMANIA SA întocmite în conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991  republicata si cu
prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene.
Situatiile financiare pentru anii încheiati la 31 decembrie 2011, 31 decembrie 2012, 31
decembrie 2013 si pentru semestrele incheiate la 30 iunie 2013 si 30 iunie 2014 au fost
întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al României nr. 3055/2009.
Informatiile prezentate mai jos reprezinta o versiune prescurtata a situatiilor financiare ale
Emitentului.
Datele operationale sunt extrase din Raportul administratorilor pentru anii 2011, 2012 si 2013 si
din bilanturile financiare pentru semestrul I pentru anii 2013 si 2014.

Bilant contabil prescurtat 2011
auditat

2012
auditat

2013
auditat

S1 2013
neauditat

S1 2014
neauditat

Imobilizari necorporale 548.908       485.064 506.150 583.033
442.019

Imobilizari corporale 78.543.812 107.243.009 151.864.825 125.623.618 154.706.186

-Terenuri si constructii 39.878.907  41.596.443 55.499.590 - -

-Instalatii tehnice si masini 34.538.620 49.129.860 84.179.765 - -
-Alte instalatii, utilaje si
mobilier 1.959.399 1.783.303 1.613.693 - -
-Avansuri si imoblizari
corporale in curs 2.166.886 14.733.403 10.571.777 - -

Imobilizari financiare 225.959 227.105 228.678 227.205 221.884

Active imobilizate 79.318.679 107.955.178 152.599.653 126.433.856 155.370.089

Stocuri 276.562.772 559.935.885 350.913.331 402.334.764 280.390.578

-Mat.prime si mat. consumabile 48.417.303 92.740.824 25.548.229 - -

-Produse finite si marfuri 227.476.962 466.293.083 325.116.807 - -
Avansuri pentru cumparari de
stocuri 668.507 901.978 248.295 - -

Creante 57.387.267 164.199.974 153.348.716 227.193.315 134.241.230

Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 3.295.216 13.972.698 5.150.957 10.118.672 11.005.748
Active curente 337.245.255 738.108.557 509.413.004 639.646.751 425.637.556

Cheltuieli in avans 3.835.290 539.161 1.572.338 2.479.798 1.192.212
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TOTAL ACTIV 420.399.224 846.602.896 663.584.995 768.560.405 582.199.857
Datorii pe termen scurt 260.801.130 649.078.610 617.353.038 669.724.092 559.947.832
--Avansuri incasate in contul
comenzilor 97.232 605.528 683.136 - -

--Datorii comerciale - furnizori 30.896.073 103.346.056 53.267.309 - -
--Sume datorate entitatilor
afiliate 220.242.090 583.585.171 553.528.445 - -
--Alte datorii, inclusiv datorii
priv. asig. sociale 9.565.735 8.541.855 9.874.148 - -

Datorii termen lung + mediu 0 0 0 0 0

Provizioane 4.362.290 934.111 876.988 1.512.450 2.235.932
Venituri in avans 0 0 17.833 0 2.292

Capital social 14.454.215 14.454.215 14.454.215 14.454.215 14.454.215

Prime de capital 19.101.921 19.101.921 19.101.921 19.101.921 19.101.921

Rezerve din reevaluare 7.495.323 6.563.786 5.588.564 6.108.006 5.433.547

Rezerve 49.027.444 109.349.531 110.384.411 109.930.794 110.545.616

Capitaluri proprii 155.235.804 149.590.175 45.337.136 97.323.863 20.013.801

TOTAL PASIV 420.399.224 846.602.896 663.584.995 768.560.405 582.199.857

Contul de profit si
pierdere

2011
auditat

         2012
auditat

          2013
auditat

S1 2013
neauditat

S1 2014
neauditat

VENITURI din
EXPLOATARE 1.041.177.964 1.383.595.199 1.057.496.078

560.203.866
166.153.627

  -- Productia vanduta 763.200.870 664.914.198 810.967.589 384.779.065 177.038.223

  --Venituri din vanzarea
marfurilor

174.212.818 566.587.141 420.260.070
177.949.994

290.954.174

  --Reduceri comerciale
acordate

5.329.907 8.442.240 7.832.531
2.525.193

1.185.645

Cifra de afaceri 932.083.781 1.223.059.099 1.223.395.128    411.733.580 466.806.752
Venituri aferente costului
productiei in curs de
executie

99.145.758 158.157.674 -168.184.189 -128.663.414 40.645.302

Productia realizata pentru
scopuri proprii si
capitalizata

999.285 29.462 0 25.331 499.509

  -Alte venituri 8.949.140 2.348.964 2.285.139 1.320.290 490.109

CHELTUIELI de 931.516.062 1.376.285.737 1.149.939.149 478.134.191 538.985.228
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EXPLOATARE

-Ch. cu mat. prime si mat.
consum.

476.260.061 600.753.685 506.280.716
205.983.707

166.153.627

--- Alte cheltuieli cu
materialele

2.479.470 2.667.591 3.243.608
968.170

1.755.454

-Alte cheltuieli externe 35.361.800 47.733.962 39.173.605 7.662.161 18.831.434

---Ch. privind marfurile 274.615.352 528.609.803 392.661.797 159.916.010 284.698.991
---Reduceri comerciale
primite

- 143.420 33.856
8.166

37.311

-Cheltuieli cu personalul
31.305.075 34.000.710 35.523.818 18.627.360 16.457.281

-Ajustari de valoare priv.
imobilizarile corp. si
necorp.

7.538.270 8.333.045       9.651.198
4.729.903 6.462.342

- Ajustari de valoare
privind activele circulante

1.942.921 13.007.820 13.590.361
5.021.382 -9.140.771

-Alte cheltuieli de
exploatare

102.372.659 144.767.418 149.905.025
74.655.326 52.453.543

Rezultat din exploatare 109.661.902 7.309.462 -92.443.071 -45.248.118 -30.543.556

Venituri financiare 33.529.979 39.520.824 46.968.309 31.179.811 14.283.732

Cheltuieli financiare 46.216.282 45.000.561 58.722.804 38.208.358 9.069.698

Rezultat financiar -12.686.303 -5.479.737 -11.754.496 -7.028.547 5.214.034

Venituri extraordinare - - - - -

Cheltuieli extraordinare - - - - -

Rezultat extraordinar - - - - -

Venituri totale 1.074.707.943 1.423.116.023 1.104.464.386 464.065.884 522.725.404

Cheltuieli totale 977.732.344 1.421.286.298 1.208.661.953 516.342.549 548.054.926

Profit brut    96.975.599 1.829.725 -104.197.567 -52.276.665 -25.329.522

Impozit pe profit    11.734.240 1.714.595 0 - 0

Profit net 85.241.359 115.130 -104.197.567 -52.276.665 -25.329.522

--pt.dividende 5.781.686 - - - -

--alte rezerve 59.369.623 115.130 - - -

--surse proprii finantare - - - - -

--acoperire pierderi 20.090.050 - - - -

Numar de salariati 630 599 478 476 464
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Situatia financiara a emitentului pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, a fost
auditata de societatea KPMG AUDIT SRL, inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din
Romania cu nr. 007/11.07.2001, prin Mikael Olsson, auditor financiar autorizat de Camera
Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 662/2001.

Auditul a fost desfasurat în conformitate cu Standardele Nationale de Audit emise de Camera
Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca auditul sa fie planificat si executat
astfel încât sa se obtina o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori
semnificative.

În cadrul rapoartelor de audit elaborate în intervalul 2011-2013, opiniile exprimate fac referire
în mod constant asupra faptului ca situatiile financiare prezinta cu fidelitate sub toate aspectele
semnificative pozitia financiara a societatii AGRANA ROMANIA SA, precum si performanta
sa financiara si fluxurile de trezorerie, fiind respectate cerintele normelor de contabilitate din
România.

Evolutia elementelor patrimoniale

ACTIV

La data de 31 decembrie 2013, analiza structurala a activului releva o pondere a activelor
imobilizate de 23%, respectiv a activelor circulante de 76,77%, în totalul activelor administrate
de societate.

Activele imobilizate

La data de 31 decembrie 2013 activul total a marcat o depreciere fata de sfârsitul anului 2012 de
21,62%, iar la data de 31 decembrie 2012 activul total s-a apreciat cu 101,38% fata de aceeasi

1.572.338
152.599.653

509.413.004

Active imobilizate
Active circulante
Cheltuieli in avans
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perioada a anului 2011. Finalul anului 2013 în raport cu sfârsitul anului precedent, in cadrul
activelor totale se remarca mai multe modificari structurale. Pe de o parte s-a inregistrat o
crestere în valoare neta a imobilizarilor corporale, respectiv a pozitiei “instalatii tehnice si
masini” (crestere de 71,34%), iar pe de alta parte are loc o scadere a activelor curente cu
11,77%, datorata si scaderii semnificative a pozitiei “casa si conturi la banci” si a pozitiei
“creante”.

La aceeasi data (31 decembrie 2013) activele imobilizate reprezentau 23,00% din activul total.
O pondere de peste 99,52% în cadrul activelor imobilizate o detin imobilizarile corporale
(tendinta mentinuta în tot intervalul analizat, apreciata ca fiind adecvata profilului de activitate
al societatii), restul fiind atribuit imobilizarilor necorporale in proportie de 0,33% si 0,15%
imobilizarilor financiare.

La 30.06.2014 activele imobilizare reprezentau 26,67% din totalul activelor.

Imobilizarile necorporale la 31 decembrie 2013 detin o pondere de 0,33% în totalul activelor
imobilizate, fiind reprezentate de licente, brevete, marci pe care societatea le foloseste in
activitatea curenta.

Activele curente

La sfârsitul anului 2013, stocurile, cu o pondere de cca. 68,89% în activele curente, s-au
depreciat cu 62,67% fata sfarsitul anului 2012. Evolutia elementelor de natura stocurilor este
prezentata alaturat:

Stocuri (lei) valori nete, din care: 2011 2012 2013

  -Mat. prime si mat. consumabile 48.417.303 92.740.824 25.548.229

  - Produse finite si marfuri 227.476.962 466.293.083 325.116.807

  -Avansuri pentru cumparari de stocuri 668.507 901.978 248.295

Total 276.562.772 559.935.885 350.913.331

La 30.06.2014 valoarea stocurilor era de 280.390.578 lei, reprezentand 65,88% din totalul
activelor curente.

Creantele au urmat o evolutie ascendenta pana la finalul anului 2012, intrand pe o panta
descendenta la finalul anului 2013. Acestea au fost 51.611.724 lei la 31.12.2011, 164.199.974 la
finele anului 2012 si 153.348.716 lei la 31 decembrie 2013.

Creante (lei) valori nete, din care: 2011 2012 2013
  -Creante comerciale 38.932.306 75.291.203 64.337.807

-Sume de incasat de la entitati afiliate 17.925.067 64.331.521 65.996.768

  -Alte creante 529.894 24.577.250 23.014.141

Total 57.387.267 164.199.974 153.348.716
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La 30.06.2014 valoarea creantelor era de 134.241.230 lei.

Evolutia disponibilitatilor societatii pune în evidenta o fluctuatie a lichiditatii, pe tot parcursul
perioadei de analiza.

Indicator 2011 2012 2013

  -Casa si conturi la banci (lei) 3.295.216 13.972.698 5.150.957
  -Ponderea disponibilitatilor in total
active (%) 0,78% 1,65% 0,78%

La 30.06.2014 valoarea casei si conturilor la banci era de 11.005.748 lei, reprezentand 1,89%

din totalul activelor.

Politica de finantare este reflectata în structura pasivelor, prezentata în continuare, fiind

subordonata obiectivului de mentinere a competitivitatii societatii pe piata specifica a cercetarii

si dezvoltarii de protectii de inalta tehnologie prin vopsire si a microproductiei de lacuri si

vopseluri. În acest context nivelul lichiditatilor este o consecinta a resurselor financiare atrase

(proprii si împrumutate) pentru finantarea activitatilor.

Cheltuielile înregistrate în avans au fost in suma de 3.835.290 lei in anul 2011, 539.161 lei

2012 si 1.572.338 lei in 2013.

PASIV 2013

În perioada supusa analizei ponderea capitalurilor proprii în total pasive s-a înscris pe un

trend descendent, de la 36,93% (2011), la 17,67% (2012) si pana la 6,83% (2013). Din punct de
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vedere valoric, nivelul capitalurilor proprii consemneaza nivele in continua descrestere,

atingând la sfârsitul anului 2013 suma de 45.337.136 lei.

Evolutia capitalurilor proprii este prezentata în continuare, pe natura elementelor constitutive:

Capitaluri proprii (lei), din care: 2011 2012 2013
  -Capital social 14.454.215 14.454.215 14.454.215

  -Prime de capital 19.101.921 19.101.921 19.101.921

  - Rezerve din reevaluare 7.495.323 6.563.786 5.588.564

  -Rezerve 49.027.444 109.349.531 110.384.411

  -Rezultatul reportat -20.084.458 5.592 5.592

  -Rezultatul exercitiului 85.241.359 115.130 -104.197.567

-Repartizarea profitului - - -

Total 155.235.804 149.590.175 45.337.136

La 30.06.2014 valoarea capitalurilor proprii era de 20.013.801 lei, reprezentand 86.95% din
totalul pasivelor.

Datoriile totale ale companiei, înscrise în situatiile financiare la data de 31 decembrie 2013 se
ridica la nivelul de 617.353.038 lei, iar structura acestora pe elemente a fost prezentata anterior,
în cadrul pozitiei financiare a emitentului. Datoriilor totale au scazut, fata de perioada
precedenta cu 11,31%.

La 30.06.2014 valoarea datoriilor totale era 559.947.832 lei.

Evolutia activitatii de exploatare si a celei financiare

Activitatea de exploatare

În întreg intervalul de analiza, activitatea operationala a emitentului consta, conform obiectului
principal de activitate in “Fabricarea zaharului” (cod CAEN 1081).

Conform raportului de gestiune al administratorilor la 31.12.2013, structura veniturilor
operationale este urmatoarea:

% % %
Indicator 31.12.2013 în venituri

din
exploatare

31.12.2012 în venituri
din

exploatare

31.12.2011 în venituri
din

exploatare

Productia vanduta 810.967.589 76,69% 664.914.198 48,06% 763.200.870 73,30%
Venituri din
vanzarea marfurilor 420.260.070 39,74% 566.587.141 40,95% 174.212.818 16,73%
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Reduceri comerciale
acordate -7.832.531 -0,75% -8.442.240 -0,61% -5.329.907 -0,51%
Venituri af. costului
prod. in curs de
executie -168.184.189 -15,90% 158.157.674 11,43% 99.145.758 9,52%
Productia realizata
pt. scopuri proprii si
capitalizata - - 29.462 0,00% 999.285 0.10%

Alte venituri 2.285.139 0,22% 2.348.964 0,17% 8.949.140 0,86%

Total 1.057.496.078 100 1.383.595.199 100 1.041.177.964 100

La 30.06.2014 valoarea veniturilor din exploatare era de 508.441.672 lei.

Cheltuielile din exploatare la nivelul anului 2013 însumeaza 1.149.939.149 lei. Cheltuielile cu

salariile personalului angajat al societatii detin o pondere medie (2011-2013) de cca. 3% în

totalul cheltuielilor, iar ponderea medie (2011-2013) de la pozitia “cheltuieli privind marfurile”

este de 34% din total.

La 30.06.2014 valoarea cheltuielilor din exploatare era de 538.985.228 lei.

Analiza structurala comparativa a cheltuielilor din exploatare conform situatiilor prezentate de

emitent la se prezinta astfel:

2011 2012 2013
CHELTUIELI de EXPLOATARE 100.0% 100.0% 100.0%

-- mat. prime si materiale consumabile 51,13% 43,65% 44,03%
-- alte ch. materiale 0,27% 0,19% 0,28%

-- alte ch. externe 3,80% 3,47% 3,41%

-- ch. priv. marfurile 29,47% 38,41% 34,15%

--reduceri comerciale primite - -0,01% 0,00%
-- cheltuieli cu personalul 3,36% 2,47% 3,09%
-- ajustari de valoare priv. imobil.corp si necorp. 0,81% 0,61% 0,83%

--ajustari de valoare privind activele circulante 0,21% 0,94% 1,18%
-- alte cheltuieli de exploatare 10,99% 10,52% 13,03%
-- ajustari privind provizioanele -0,04% -0,25% -0,00%
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Activitatea financiara

În ceea ce priveste desfasurarea operatiunilor cu caracter financiar, rezultatul financiar este

influentat de venituri din dobânzi bancare, alte venituri financiare, precum si de alte cheltuieli

financiare. Evolutia rezultatului financiar în intervalul de analiza este prezentata în continuare:

2011 2012 2013

Venituri financiare 33.529.979 39.520.824 46.968.308

Cheltuieli financiare 46.216.282 45.000.561 58.722.804

Rezultat financiar -12.686.303 -5.479.737 -11.754.496

La 30.06.2014 valoarea rezultatului financiar era de 5.214.034 lei.

În sinteza, din punct de vedere a structurii, atât veniturile cât si cheltuielile, sunt reprezentate

aproape în totalitate de veniturile, respectiv cheltuielile de exploatare.

Ponderile elementelor de venit si cheltuiala nu sufera mutatii importante, per total, în perioada

analizata, cu exceptia cheltuielilor din exploatare.

ANALIZA IN STRUCTURA [%]

Contul de profit si pierdere 2011 2012 2013

VENITURI TOTALE 100% 100% 100%

VENITURI din EXPLOATARE 96,88% 97,23% 95,75%

Cifra de afaceri: 89,52% 88,40% 115,68%

   -- Productia vanduta
81,88% 54,36% 66,29%

   --Venituri din vanzarea marfurilor
18,69% 46,33% 34,35%

   -- Reduceri comerciale acordate
-0,57% - 0,69% -0,64%

Venituri af. costului prod. in curs de executie
9,52% 11,43% -15,90%

Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata
1,10% 0,00% -

Alte venituri de exploatare
0,85% 0,17 0,22%

Venituri financiare 3,12% 2,77% 4,25%

Venituri extraordinare 0,00% 0,00% 0,00%
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CHELTUIELI TOTALE 100% 100% 100%

CHELTUIELI de EXPLOATARE 95,27% 96,83% 95,14%

-- mat. prime si materiale consumabile 51,13% 43,65% 44,03%

-- alte ch. materiale 0,27% 0,19% 0,28%

-- alte ch. externe 3,80% 3,47% 3,41%

-- ch. priv. marfurile 29,47% 38,41% 34,15%

-- reduceri comerciale primite - -0,01% 0,00%

-- cheltuieli cu personalul 3,36% 2,47% 3,09%

-- ajustari de valoare priv. imobil.corp si necorp. 0,81% 0,61% 0,83%

-- ajustari de valoare priv. activele circulante 0,21% 0,94% 1,18%

-- alte cheltuieli de exploatare 10,99% 10,52% 13,03%

--ajustari privind provizioanele -0,04 -0,25% 0,00%

Cheltuieli financiare 4,73% 3,17% 4,86%

Cheltuieli extraordinare 0.00% 0.00% 0.00%

Societatea a obtinut la 31.12.2011, 31.12.2012, respectiv 31.12.2013 un nivel al veniturilor
totale de 1.074.707.943 lei, 1.423.116.023 lei, respectiv 1.104.464.386 lei. Cheltuielile totale
aferente au însumat 977.732.344 lei (31.12.2011), 1.421.286.298 lei (31.12.2012) si
1.208.661.953 lei (31.12.2013). În aceste conditii, s-a înregistrat un profit net de 85.241.359 lei
(31.12.2011), 115.130 lei (31.12.2012) si o pierdere de 104.197.567 lei la 31.12.2013.

La 30.06.2014 valoarea veniturilor totale a fost de 522.725.404 lei, valoarea cheltuielilor totale

a fost de 548.054.926 lei, iar valoarea pierderii nete obtinute a fost de 25.329.522 lei.

In semestrul I al anilor 2013 si 2014 societatea a inregistrat pierderi cheltuielile fiind mai mari

decat veniturile totale obtinute.
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3.2. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate si linii de business

Ponderea produselor oferite in veniturile si in totalul cifrei de afaceri a companiei in 2013:

Cifra de afaceri neta pentru anul 2013 are urmatoarea structura: LEI
 Venituri nete din vanzari produse finite si marfuri (zahar) : 1.106.717.940
- discount de volum acordat de catre Societate 6.938.047
 Venituri din vanzari subproduse (melasa) 11.459.573
 Venituri din servicii prestate si chirii 61.108.275
 Venituri din vanzari indulcitori; produse zaharoase; seminte; sfecla, zahar brut,
ingrasamant

49.279.205

- discount de volum acordat de catre Societate: 894.484
 Venituri din vanzari diverse (deseuri; materiale, etc) 2.662.665

3.3. O declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele, in concordanta cu
Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe AeRO

O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi

furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza

determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa

numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul

prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau

trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a

societatii.

3.4. O declaratie referitoare la politica si practica privind dividendele, in concordanta cu
Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe AeRO

Emitentul declara ca respecta Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe

AeRO referitoare la politica si practica privind dividendele.

Beneficiul net realizat de emitent se va repartiza de către Adunarea Generală a Actionarilor la

finele fiecărui exercitiu financiar. Cota de beneficiu destinată plătii dividendelor se va repartiza

proportional cu numărul actiunilor detinute de fiecare actionar. În cazul în care emitentul va

înregistra pierderi, se vor analiza cauzele acestora si Adunarea Generală a Actionarilor va

decide asupra modului în care se vor recupera sau suporta aceste pierderi.

Cota de beneficiu destinată plătii dividendelor se va repartiza proportional cu numărul actiunilor

detinute de fiecare actionar.
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Potrivit Legii Pietei de Capital, acestea se platesc in termenul stabilit de Adunarea Generala, dar

nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente fiecarui

exercitiu financiar incheiat.

In cazul în care Adunarea Generală nu stabileste un termen de plata, dividendele se vor datora la

plata in maximum 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararii

Adunarii Generale de stabilire a dividendelor distribuite.

Societatea nu are o politica cu privire la dividende. In ultimii ani, profitul net fiind mic, a fost

nerepartizat ca dividende.

3.5.  Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de catre Consiliu

Emitentul promovează o creştere profitabilă prin atingerea obiectivelor financiare pentru a

asigura succesul pe termen lung.

În construcția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015-2016 al

companiei Agrana Romania SA, s-a prevăzut comercializarea pe piața internă și pe piața UE a

unui volum de zahăr de aproximativ 370.000 tone. Această estimare a fost făcută pornind de la

cifrele de vânzări realizate în ultimii ani, dar și prin prisma așteptatei finalizări a procesului de

achiziție a activelor Lemarco din Urziceni și Liesti și în contextul scăderii volumelor de zahăr

introduse în România de traderii locali, în special din Bulgaria și Ungaria. Prin acțiuni de

marketing direct, tele-marketing si e-marketing, Agrana își dorește menținerea produselor de

marcă ale firmei (Coronița și Mărgăritar) ”aproape” de consumatorii finali.

Urmare a rezultatelor financiare negative înregistrate în ultimii ani, suma bugetată pentru

investiții (CAPEX) si mentenanță în anul viitor s-a redus la 4,8 mil. Euro, acestă sumă fiind

preponderent alocată proiectelor ce vor avea ca rezultat respectarea legislației de mediu

incidente (de exemplu: achiziția și instalarea unor noi arzătoare la cazanele fabricii din Roman)

și menținerea în parametri funcționali normali a capacităților de producție (de exemplu:

condiționarea silozurilor de zahar alb, înlocuirea corpului de evaporație 1 al fabricii din Buzău).

Ținând cont de gradul de indatorare ridicat înregistrat de compania la 31.12.2014, în bugetul

anului 2015 a fost estimată atragerea unei creșteri de capital de 66,4 mil. lei, creștere menită să

reducă datoriile financiare ale Agrana România către Grup șI  implicit să diminueze cheltuielile

cu dobânda.



30

CAP. IV
ALTE INFORMATII

4.1. Factori de risc

Riscurile sunt clasificate în două categorii principale, în functie de posibilitatea diminuării
sau evitării lor de către agentul economic sau de către investitori.

Riscurile sistematice sunt cele inerente întregii piete sau întregului segment al pietei pe
care actionează emitentul şi nu pot fi evitate de investitori prin diversificarea portofoliului.

Riscul de piata constă în posibilitatea ca portofoliul investitorului să se diminueze datorită
fluctuatiilor zilnice ale preturilor. Actiunile sunt oprite de la tranzactionare în cazul în care
emitentii raportează evenimente deosebite sau apar situatii litigioase între actionari. Un
asemenea eveniment poate limita posibilitatea investitorilor de a vinde actiunile în orice
moment dorit şi induce riscul unei pierderi de valoare după reluarea tranzactionării.

Riscul politic constă în posibilitatea ca guvernul tării să-şi schimbe brusc şi neaşteptat
politicile. Include şi riscul de tară, care vizează posibilitatea ca aceasta să nu-şi poată onora
angajamentele financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât şi  unele
instrumente externe.
Datorită tranzitiei sale relativ recente către o economie de piată, România a experimentat
fluctuatii ale economiei şi unele inconsecvente în politica adoptată de Guvern. Totuşi,
tendinta României de a se ralia la legislatia europeană diminuează acest risc.

Conformarea la cadrul legislativ si modificari ale cadrului legislativ. Emitentul se află sub
incidenta cadrului legislativ din România. Autoritătile de reglementare sunt preocupate mai
ales de protectia consumatorilor şi nu atât de cea a actionarilor sau creditorilor. Emitentul
depune toate eforturile pentru a respecta cadrul de reglementare aplicabil. În plus, legile,
regulamentele şi politicile se modifică periodic, iar asemenea modificări pot afecta
activitatea desfăşurată de emitent.

Riscul de inflatie si riscul dobanzii afectează costul de oportunitate. Este necesar ca
detinătorii de actiuni să ia în considerare faptul că rata inflatiei poate fluctua şi că
operatiunile, conditiile financiare şi rezultatele emitentului pot fi afectate. De asemenea,
investitorii trebuie să tină seama de aceste riscuri în calculul profitului real, neinflatat.

Globalizare. Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevăzut sau de controlat, precum
schimbările tehnologice radicale, concurenta, evenimentele catastrofice sau conditiile
economice generale, pot să influenteze activitatea emitentului sau cursul actiunilor.

Riscurile nesistematice afectează numai anumite companii sau active (riscuri specifice).

Riscul de pret este specific actiunilor listate şi constă în posibilitatea ca unele titluri să intre
în declin în viitor. Pretul de piată al actiunilor poate fi volatil şi poate înregistra scăderi
semnificative şi bruşte, în consecintă, investitiile actionarilor emitentului pot fi afectate în
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mod negativ. Scăderile de pret pot fi determinate de o multitudine de factori cum ar fi:
diferenta dintre rezultatele anuntate de emitent şi estimările analiştilor, parteneriate
strategice, contracte importante, precum şi, ca urmare a volatilitătii generale care poate
caracteriza Bursa de Valori Bucureşti la un moment dat.
Emitentul a început demersurile necesare admiterii la tranzactionare a actiunilor pe sistemul
alternativ de tranzactionare al BVB (Piata AeRO).
Piata AeRO a fost creata din nevoia de a furniza antreprenorilor o alternativa de finantare
pentru dezvoltare si este segmentul dedicat titlurilor de capital (actiunilor) din cadrul
sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).
Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu
privire la faptul ca un sistem alternativ de tranzactionare este o piata desemnata in principal
pentru companii de mai mici dimensiuni si start-up-uri, pentru care exista tendinta sa se
ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe
o piata reglementata.
Sistemul alternativ de tranzactionare nu este o piata reglementata in sensul Directivelor
Europene si a legislatiei romanesti privind piata de capital, insa este reglementata prin
regulile si cerintele stabilite de BVB. Sistemul alternativ a fost infiintat de BVB cu scopul
de a oferi o piata cu mai putine cerinte de raportare din partea emitentilor, dar in acelasi
timp cu un nivel suficient de transparenta pentru investitori, pentru a-i motiva sa
tranzactioneze.
Cerintele post-listare pentru companiile de pe AeRO sunt mai putin stricte fata de Piata
Reglementata.
BVB are caracteristici specifice în ceea ce priveşte lichiditatea şi volatilitatea pietei şi a
valorii titlurilor cotate. Aceşti factori pot avea un impact semnificativ asupra pretului de
tranzactionare al actiunilor.

Riscurile operationale însumează toate riscurile pe care compania şi le asumă în demersul
de a opera într-un domeniu sau industrie. Este riscul rămas după eliminarea celui financiar şi
a celor sistematice. El tine cont de posibilitatea eşecului privind procedurile interne, staff-ul
şi sistemul intern. Este un risc determinat de posibilitatea ratării afacerilor datorită erorilor
umane.

Atragerea si pastrarea angajatilor calificati. Nereuşita în a atrage un număr suficient de
mare de personal calificat corespunzător, migrarea, neadaptarea sau scăderea pietei de
personal, dar şi creşterea costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea afecta activitatea
desfăşurată de emitent. Concurenta în privinta atragerii de personal calificat este ridicată.
Unul dintre riscurile legate de personalul şi conducerea emitentului îl reprezintă posibilitatea
pierderii angajatilor de înaltă calificare către companii private din alte sectoare, care ar
putea oferi pachete salariale şi compensatii peste nivelul actual oferit de  către emitent.

Riscuri  legate  de  strategia  de  dezvoltare  a  emitentului. Orice dezvoltare implică
riscuri, legate atât de eficienta proiectelor cât şi de obtinerea surselor de finantare.
Emitentul va analiza în detaliu toate aspectele unui plan de dezvoltare şi va încerca, de
fiecare dată, să-şi stabilească un raport optim între sursele proprii, cele atrase şi cele
împrumutate.
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Prin natura activitatilor efectuate, societatea este expusa unor riscuri variate, dintre care
amintim:

Riscul de lichiditate Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de
numerar suficient si a unor facilitati de descoperiri de cont disponibile. Datorita naturii
activitatii desfasurate, societatea urmareste sa aiba flexibilitate in mentinerea de astfel de
posibilitati de finantare.

Societatea dispune de procese de management al riscului pe care le aplica pentru a
identifica, a evalua si a raspunde riscurilor potentiale ce ar putea afecta realizarea
obiectivelor, avand proceduri proprii privind achizitiile, vanzarile precum si pentru multe
alte operatiuni.

Riscuri referitoare la emitent:
Agrana Romania este o societate cu capital majoritar austriac, detinuta in proportie de

91,8133% de AGRANA Zucker GmbH. La randul sau, Agrana Zucker GmbH este deţinută şi
controlată de către Agrana Beteiligungs-AG, Viena societatea-mamă (holding) a Grupul
Agrana. Grupul Agrana este o societate internaţională austriacă care produce o gamă largă de
produse industriale pentru sectorul de procesare. În cadrul celor trei segmente de activitate,
zahăr, amidon şi fructe, Grupul Agrana este furnizorul producătorilor locali şi al marilor jucători
internaţionali de pe piaţă, în special al celor din industria alimentară de procesare. Gama
produselor Grupul Agrana include de la zahăr pentru produse alimentare, amidon pentru textile
şi aplicaţii tehnice, până la bioetanol, un combustibil sustenabil şi ecologic, precum şi preparate
din fructe pentru iaurturi şi concentrate de sucuri din fructe

Agrana Romania este o societate inmatriulata in Romania, care are ca si obiect princial
de activitate, fabricarea zaharului (cod CAEN 1081). Agrana Romania SA este  liderul pietei
zaharului din Romania, avand capacitati de productie in Roman, Buzau si Tandarei.

Materia prima folosita de Agrana Romania este atat sfecla de zahar (care se proceseaza
numai la fabrica in unitatea din Roman) cat si zaharul brut din trestie de zahar (importat).

In cadrul grupului, Romania este a doua piata ca importanta (dupa Austria), iar
investitiile facute in cei peste cincisprezece ani de cand AGRANA activeaza in Romania sunt o
dovada a implicarii complete a companiei in tara noastra.

In decursul celor peste 15 ani, Agrana Romania a reusit sa-si asigura o colaborare
stransa si reciproc avantanjoasa cu furnizorii de materie prima: fermierii din zona Moldovei si
Covasnei. In mod constant, Agrana Romania si-a depasit cota de productie alocata (24.240
tone/an) si, in 2013 si 2014, a reusit sa produca jumatate din productia nationala de zahar din
sfecla.

Beneficiind de serviciile de aprovizionare zahar brut destinat rafinarii ale grupului
(localizat in Viena), AGRANA Romania a devenit cel mai important importator si comerciant
de zahar alb din zona, avand activitati de comert si in tarile invecinate (Bulgaria, Ungaria).

In consecinta, riscurile asociate aprovizionarii cu materie prima destinate procesarii
sunt nesemnificative, existand o serie de contracte nationale si internationale pe termen mediu
si lung care asigura buna desfasurare a productiei locale.

Consumul anual de zahar al Romaniei este de circa 500.000 tone, din care numai
105.000 tone pot fi obtinute din procesarea sfeclei de zahar (cota  nationala valabila pana in
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2017). Restul consumului se asigura prin importuri de zahar brut destinat rafinarii sau zahar alb
(indeosebi din Uniunea Europeana, dar si din tarile non-UE invecinate; Serbia si Republica
Moldova). Cu un consum estimat de 22 kg/capita, Romania se afla in coada clasamentului
Uniunii Europene, care are o medie de 38 kg/capita.

In concluzie, Romania este o piata care are un deficit de productie locala si consumul
creste in corelare cu cresterea PIB-ului si puterii de cumparare.

AGRANA Romania are contracte de colaborare cu toate lanturile de magazine si a
dezvoltat o retea de distribuitori locali puternici care asigura o acoperire a intregii tari. In plus,
calitatea produselor si a serviciilor prestate – atestate prin certificarile de calitate ISO si
HAACCP – fac din AGRANA Romania un furnizor preferat pentru industria alimentara.

In consecinta, riscurile legate de o piata in scadere sau o volatilitate a cererii pot fi
considerate minore.

Riscuri referitoare la domeniul de activitate

Produsul finit, zaharul, este un produs uniformizat (commodity) si care este utilizat in principal
ca ingredient in industria alimentara. Pe glob se consuma in jur de 185 milioane tone de zahar
anual, din care 80% de obtine din trestie de zahar.
Atat materia prima (zaharul brut din trestia de zahar) cat si produsul finit (zaharul alb) se
tranzactioneaza pe bursele mondiale; cele mai importante fiind ringurile de la New York (zahar
brut) si Londra (zahar alb).

Riscurile lantului economic in sectorul zahar sunt riscurile percepute pentru fiecare etapa a
acestui lant:

- Producerea materiei prime ( trestie de zahar sau sfecla de zahar),
- Producerea zaharului alb (in rafinarii specializate sau mixte) si stocarea acestuia,
- Transportul materiei prime catre fabrici si a produsului finit catre clienti,
- Industria alimentara (produse zaharoase si bauturi) cat si cea nealimentara care utilizeaza

aceeasi materiei prima sau produsul finit/produsele secundare ale sectorului (bioethanol,
drojdie, cresterea animalelor, etc) .

1. Trestia de zahar si sfecla de zahar sunt produse pe suprafete mari, localizate in ambele
emisfere si in zone departate una de cealalta; cu perioade de insamantare/recoltare diferite si
cu boli ale culturilor imposibil de generalizat la nivel global.
Cei mai mari producatori de trestie sunt localizati in Brazilia, India, Thailanda, Australia, iar

sfecla de zahar in Uniunea European, Rusia si USA.
In consecinta, analizele de risc privind sectorul agricol si aprovizionarea cu materie

prima a rafinariilor de zahar situeaza acest risc ca avand o mica probabilitate.

2. Capacitatile de productie, mai ales in Uniunea Europeana, sunt cu mult peste necesarul de
aprovizionare si, in ultimii cinci-sase ani am asistat la numeroase inchideri sau inghetari a
unor capacitati de productie. Instalatiile existente si tehnologiile utilizate permit o
flexibilitate mare in adaptarea capacitatilor de productie la consum, deci riscul unei
insuficiente a productiei este considerat redus.

3. Impactul unor probleme legate de logistica (pretul petrolului, devierea de trasee datorita
instabilitatii politice sau razboaielor, cresterea navlurilor sau gatuiri logistice in cele mai
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mari tari exportatoare, etc) se resfrang in final asupra preturilor finale. Efectul nu este unul
major in planul aprovizionarii pietei, mai ales ca sursele de aprovizionare sunt diverse si se
pot inlocui fara costuri mari.

4. Consumul de zahar evolueaza in directa corelatie cu nivelul de dezvoltare al economiei
respective. Tarile dezvoltate au consumuri mult mai mari decat tarile emergente sau cele
subdezoltate (in UE, media consumului este de circa 38 kg/capita, in Romania este de circa
22 kg/capita, in China este de circa 10 kg/capita). Consumul de zahar mondial a crescut
constant, indeosebi in zonele cu crestere economica solida (de ex.China) si prognozele arata
o tendinta crescatoare in anii urmatori.

Industria producerii zaharului din Uniunea Europeana trece printr-o perioada de tranzitie
intre un regim de productie reglementat (cote de productie nationale, pret minim pentru  materia
prima, bariere tarifare si non-tarifare pentru importuri si restrictii cantitative la export)  catre un
regim mai liberal, in care sunt mentinute doar barierele tarifare si non-tarifare.
Si dupa aceasta liberalizare a productiei din 2017, vor exista in continuare sisteme de protejare a
industriei europene:

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC)  - protectie impotriva subventionarii
exporturilor si a preturilor de dumping,

- Acordurile de liber schimb in sectorul zahar vizeaza respectarea protectiei mediului,
interzicerea practicilor privind utilizarea muncii sclavilor sau a copiilor si
participarea voluntara la productia de trestie/sfecla („land grappping”),

- Respectarea unor caracteristici de calitate obligatorii (de exemplu GMO-free).
Industria producatoare din Romania este integrata in economia europeana si, cu o singura
exceptie, fabricile de procesare zahar apartin unor companii multinationale din Germania,
Franta si Austria.

Specific tarii noastre este faptul ca numai 20% - 25% din consumul local este asigurat
din productia locala de sfecla de zahar, restul consumului fiind asigurat de importuri de zahar
brut destinat rafinarii si zahar alb.

Odata cu disparitia cotelor limitative de productie din 2017, intreaga capacitate agricola
poate fi valorificata si transformata in productie de zahar, cu perspective pozitive in ceea ce
priveste eficienta productiilor (economiile de scala).

In acelasi timp, anularea restrictiilor de productie din celelalte tari ale Uniunii Europene
va aduce o crestere a concurentei pe piata, mai ales din zonele de productie apropiate. Avantajul
Romaniei consta intr-o situare geografica la extremitatea Uniunii Europene, departe de zonele
cu surplus mare de productie (Belgia, Olanda, Germania, Franta) dar aproape de piete deficitare
(Bulgaria, Grecia) – eventuali clienti ai productiei nationale.

Riscurile agricole asociate productiei de zahar din sfecla sunt relativ reduse, dat fiind
suprafetele mari cultivate cu sfecla si investitiile fermierilor in aceasta cultura (masini agricole
specializate, know-how, etc) cat si aranjamentele inter-profesionale pe verticala care
securizeaza desfacerea productiei agricole si garanteaza veniturile fermierilor. In plus, schemele
de ajutor agricol si subventiile specifice, cat si necesitatea asigurarii rotatiei culturilor fac ca
sfecla de zahar sa se mentina ca o cultura dezirabila si profitabila.

In ceea ce priveste piata acestui produs, consumul de zahar in Romania este unul dintre
cele mai mici in Uniunea Europeana (circa 22 kg/capita fata de circa 38 kg/capita in EU)
existand premisele cresterii acestuia in directa corelare cu dinamica produsului intern brut si a
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puterii de cumparare. Pe langa consumul individual, trebuie mentionat si evolutia industriei
alimentare care se consolideaza in fiecare an, adaugand valoare la resursele agricole locale.

Riscurile asociate cu inlocuirea zaharului in consumul uman si in cel din industria
alimentara sunt mai mult promovate in media ca sursa de senzational si au mai putin un
fundament stiintific sau statistici serioase. In conditiile in care consumul de zahar per capita in
Romania este cel mai mic in UE si chiar mai mic decat in perioada comunista, nu se poate
corela in mod direct cresterea obezitatii din randul tinerilor numai pe seama consumului de
zahar.

Incercarile de inlocuire a zaharului cu produse chimice (gen aspartan) sau mai recentele
„stevia” au avut efecte limitate (pret, gust, efecte adverse, disponibilitate redusa, etc) si nu au
putut disloca consumuri substantiale de zahar din consum.

4.2. Litigii
Nu este cazul.

4.3. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioda de 12 luni
anterioara listarii.

Nu este cazul.

4.4. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital, daca exista.

Nu este cazul.

4.5. Bugete pentru o perioada de 3 – 5 ani, incluzand ipoteze:

Contul de profit si pierdere 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Cifra de afaceri 832,155,394.80 860,158,004.38 905,479,472.69 971,905,308.33 1,031,239,756.23
Cheltuieli de exploatare 853,725,211.18 854,372,425.67 892,541,543.68 950,957,815.62 1,000,670,886.70
Rezultat operational -21,569,816.38 5,785,578.71 12,937,929.01 20,947,492.71 30,568,869.53
Rezultat financiar -7,807,454.29 -6,820,496.89 -7,305,200.89 -7,626,721.21 -7,914,312.25
Rezultat brut -29,377,270.67 -1,034,918.18 5,632,728.12 13,320,771.50 22,654,557.28
Rezultat net -29,377,270.67 -1,034,918.18 5,632,728.12 13,320,771.50 23,302,433.57

Rezultat net pe actiune
(lei)

-0.2032 -0.0072 0.0390 0.0922 0.1612
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Emitentul declara ca isi asuma responsabilitatea pentru informatiile cuprinse in Memorandum.
Dupa cunostintele sale si cu luarea in considerare a diligentelor depuse de emitent in vederea
asigurarii realitatii, exactitatii, acuratetii, precum si a caracterului complet al informatiilor,
emitentul declara ca informatiile cuprinse in Memorandum reflecta cu acuratete si complet
faptele si situatia emitentului si sunt in conformitate cu realitatea si ca nu au fost facute
omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Consultantul Autorizat declara ca, dupa cunostintele sale, informatiile cuprinse in Memorandum
sunt in conformitate cu realitatea si ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze
semnificativ continutul acestuia.

EMITENT

AGRANA ROMANIA SA

Gabriela Petrea - Presedinte Directorat

Madalina Roman - Membru Directorat

CONSULTANT AUTORIZAT

SC IFB FINWEST SA

Octavian Molnar – Director General
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