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NOTA CATRE INVESTITORI 

Prezentul Memorandum („Memorandumul”) contine informatii in legatura cu admiterea la tranzactionare in 

cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti („Admiterea la 

tranzactionare”) a 174.699  obligatiuni corporative, nominative, neconvertibile, neconditionate, liber 

transferabile si negarantate cu o valoare nominala de 100 RON/obligatiune, o valoare nominala totala de 

17.469.900 lei si o rata a dobanzii fixa de 9,00%/an platibila semestrial („Obligatiunile”) emise in data de 26 

Noiembrie 2021 de ELEFANT ONLINE S.A. („Emitentul” sau „Societatea”), societate pe actiuni inmatriculata la 

Registrul Comertului sub nr. J40/6415/2010, cod unic de inregistrare 26396066, in urma inchiderii cu succes a 

ofertei adresate exclusiv investitorilor calificati si/sau unui numar de maxim 150 de persoane fizice sau 

juridice, altele decat investitorii calificati, pe stat membru al Uniunii Europene fara intocmirea si 

publicarea unui prospect („Oferta”). Oferta de obligatiuni emise de societatea ELEFANT ONLINE S.A. a fost 

aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Nr. 7 din 09.11.2021 si Decizia Consiliului 

de Administratie din data de 12.11.2021. 

Informatiile din prezentul Memorandum au fost elaborate de catre Emitent sau deriva din alte surse care sunt 

indicate in continutul Memorandumului. 

Intrucat investitiile in valori mobiliare implica un grad de risc, se recomanda potentialilor investitori 

consultarea sectiunii intitulate „Factori de risc” din prezentul Memorandum pentru prezentarea unor aspecte 

pe care investitorii ar trebui sa le ia in considerare inainte de a face o investitie in Obligatiuni. 

Admiterea la tranzactionare este realizata de SSIF Tradeville S.A. („Consultantul autorizat” sau „Tradeville”). 

Consultantul autorizat actioneaza exclusiv pentru Emitent si, prin urmare, nu actioneaza pentru nicio alta 

persoana in legatura cu Admiterea la Tranzactionare si nu va fi tinut raspunzator fata de nici o alta persoana, 

legal sau contractual, pentru nici un fel de prejudiciu generat din sau in legatura cu Admiterea la Tranzactionare.  

Informatiile prezentate in acest Memorandum sunt corecte la data Memorandumului prevazuta pe coperta, cu 

exceptia situatiilor in care se mentioneaza expres o alta data. 

Emitentul si Consultantul autorizat nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea 

informatiilor din cadrul acestui Memorandum. 

Punerea la dispozitie sau transmiterea acestui Memorandum nu implica faptul ca nu a existat nicio modificare in 

activitatea si afacerile Emitentului dupa data prezentului Memorandum sau ca informatiile incluse in acesta sunt 

corecte la o data ulterioara Memorandumului. 

Informatiile din prezentul Memorandum au fost elaborate de catre Emitent sau deriva din alte surse care sunt 

indicate in continutul Memorandumului. Se recomanda fiecarui potential investitor sa faca o evaluare 

independenta prin propriile mijloace si sa ia decizii bazate pe propria lor analiza a Emitentului, a mediului de 

afaceri in general, luand in considerare riscurile prezentate in prezentul Memorandum. Estimarile si planurile 

Emitentului prezentate in acest Memorandum sunt oferite cu buna credinta si nu pot fi considerate ca 

angajamente din partea Emitentului.  

Nicio alta persoana fizica sau juridica, in afara de Emitent, nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau 

documente referitoare la Obligatiuni sau Admiterea la Tranzactionare si nicio alta persoana fizica sau juridica nu 

a fost autorizata sa furnizeze informatii, declaratii, aprecieri sau documente referitoare la Obligatiuni sau 

Admiterea la Tranzactionare, altele decat cele cuprinse in acest Memorandum si in informatiile incorporate prin 

referinta in acesta. Orice informatii sau documente furnizate in afara prezentului Memorandum nu trebuie luate 

in considerare ca fiind autorizate de catre Emitent sau de catre Consultantul autorizat, care nu isi asuma nicio 

raspundere in acest sens. 

Fiecare investitor va trebui sa isi consulte proprii consultanti juridici, financiari, fiscali sau de alta natura, contabili 

sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu 

aspectele implicate de cumpararea, pastrarea sau vanzarea Obligatiunilor. Emitentul si Consultantul autorizat nu 

isi asuma nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte. Continutul acestui Memorandum are un caracter 

exclusiv informativ si nu este, nu va fi interpretat si nu va fi considerat ca fiind o opinie legala, financiara sau 
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fiscala. Nimic din continutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie 

a Consultantului autorizat asupra situatiei Emitentului sau ca o consultanta de natura juridica, fiscala, financiara 

sau consultanta profesionala de afaceri.  

Emitentul si Consultantul autorizat recomanda potentialilor investitori consultarea propriilor consilieri in ceea ce 

priveste aspectele fiscale, juridice sau comerciale. Nici Emitentul, nici Consultantul autorizat nu fac vreo 

declaratie vreunui investitor in Obligatiuni cu privire la legalitatea unei investitii in Obligatiuni realizate de 

respectivul investitor, in baza legislatiei relevante care reglementeaza investitiile sau a unei legislatii similare.  

Dorim sa va reamintim ca acest Memorandum v-a fost adus la cunostinta (in format electronic sau pe suport de 

hartie) avand in vedere faptul ca sunteti o persoana in posesia careia Memorandum poate fi transmis in mod 

legal, in conformitate cu legea jurisdictiei in care va aflati. 

Cu exceptia cazului in care se specifica altceva sau in care contextul impune altceva, referirile la "Romania" sunt 

referiri la Republica Romania, referirile la un "Stat Membru" sunt referiri la un Stat Membru al Spatiului Economic 

European, referirile la "EUR" sunt referiri la moneda introdusa la inceputul celei de-a treia etape a Uniunii 

Economice si Monetare Europene conform Tratatului de Infiintare a Comunitatii Europene, cu modificarile 

ulterioare, si conform celor definite la Articolul 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 03.05.1998 

privind introducerea EUR, cu modificarile ulterioare, iar referirile la "RON" sau “lei” sunt referiri la moneda 

nationala curenta a Romaniei. 

Anumite valori incluse in acest Memorandum au fost supuse unor rotunjiri. Prin urmare, valorile indicate pentru 

aceeasi categorie de informatii prezentata in tabele diferite pot diferi usor, iar valorile indicate drept total in 

anumite tabele pot sa nu fie o suma aritmetica a valorilor care le preced. 

Dupa parcurgerea prezentului Memorandum, Emitentul declara ca, in baza cunostintelor pe care le detine, 

informatiile cu privire la Emitent si Obligatiuni cuprinse in Memorandum sunt adevarate si exacte sub toate 

aspectele importante.  

 

Consultantul autorizat nu isi asuma nicio raspundere pentru continutul acestui Memorandum sau pentru alte 

declaratii facute sau pretins a fi facute prin acesta sau in numele acestuia in legatura cu Emitentul, Obligatiunile 

sau Oferta. Consultantul autorizat, in mod corespunzator, declina, in masura permisa de legea aplicabila, orice 

raspundere, pe care ar putea-o avea in legatura cu acest Memorandum sau cu o astfel de declaratie. 

Conventii de scriere: pe parcursul acestui document am utilizat punctul („ . ”) ca separator de mie si virgula („ , 

”) ca separator zecimal.  

 

DECLARATIE PRIVIND PERSPECTIVELE 

Acest Memorandum contine diferite declaratii privind perspectivele care se refera la, printre altele, evenimente 

si tendinte care sunt supuse riscurilor si incertitudinilor care ar putea face ca activitatile comerciale, rezultatele 

operationale si pozitia financiara curente ale Emitentului sa difere semnificativ de informatiile incluse in 

prezentul Memorandum. Utilizate in prezentul Memorandum, cuvintele "estimeaza", "planifica", 

"intentioneaza", "anticipeaza", "crede", "se asteapta", "ar trebui" si expresiile similare, cu referire la Emitent si 

conducerea acestuia, au ca scop identificarea unor astfel de declaratii privind perspectivele. Investitorii sunt 

avertizati sa nu isi fundamenteze decizia de a investi pe aceste declaratii privind perspectivele, care prezinta 

tendinte sau opinii care sunt considerate a fi adevarate la data Memorandumului, cu exceptia cazului in care este 

prezentata o alta data de referinta in Memorandum. Emitentul nu isi asuma nicio obligatie de a comunica public 

rezultatul oricaror revizuiri ale acestor declaratii privind perspectivele astfel incat sa reflecte evenimentele sau 

imprejurarile ulterioare datei acestui Memorandum sau aparitia unor evenimente care nu au fost anticipate. In 

plus, declaratiile privind perspectivele ar trebui analizate in contextul  cadrului politic, economic, social si juridic 

in care isi desfasoara activitatea Emitentul. Emitentul nu face nicio declaratie si nu da nicio garantie ca factorii 

anticipati de astfel de declaratii privind perspectivele se vor produce. Toate declaratiile privind perspectivele 

reprezinta, in fiecare situatie, doar unele dintre multiplele scenarii posibile si nu trebuie considerate ca fiind 

scenariul cu cele mai mari sanse de realizare sau scenariul standard.  
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SCURTA PREZENTARE 
 

EMITENT 

 

Denumire Elefant Online SA 

Sediu social Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Etaj 5, 
Sector 2, Bucuresti 

Numele persoanei de legatura cu BVB Gherasim Briceag 

E-mail  contact@elefant.ro 

Telefon 031.9301 

Cod fiscal/Cod unic de inregistrare 26396066 

Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/6415/2010 

Website www.elefant.ro 

Cod LEI 315700B4MOEVNWY5RC27 

 

CONSULTANT AUTORIZAT 

 

Denumire SSIF Tradeville SA 

Sediu social Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 
3, Bucuresti 

Telefon 021 318 75 55 

Fax 021 318 75 57 

E-mail help@tradeville.ro 

Website http://www.tradeville.ro/ 

Autorizatie ASF Decizie CNVM nr. 2225/15.07.2003 

Numar inregistrare Registru ASF PJR01SSIF/400033 

Cod fiscal/Cod unic de inregistrare RO 8694021 

Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/5868/1996 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.elefant.ro/
mailto:help@tradeville.ro
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DEFINITII 
 

In cuprinsul prezentului Memorandum, cu exceptia cazului in care se prevede expres contrariul, 

urmatorii termeni vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile deopotriva formelor de plural si de 

singular: 

1P Segment al comertului electronic in care Grupul are rol de 

comerciant cu amanuntul al furnizorilor cu ridicata 

2P Segment al comertului electronic in care Grupul are rol de 

distribuitor al unor furnizori internationali 

3P Segment al comertului electronic care se deruleaza printr-o 

platforma marketplace, asa cum este definita mai jos 

Act Constitutiv Actul Constitutiv al Emitentului, in forma aprobata prin 

Hotararea AGEA ELEFANT ONLINE S.A. nr. 3 din 15.09.2021  

ASF Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Agentul de Plata  Banca Transilvania SA 

BVB Bursa de Valori Bucuresti S.A., operator al unei piete 

reglementate care administreaza o piata reglementata si un 

Sistem Multilateral de Tranzactionare  

CAEN Clasificarea Activitatilor in Economia Nationala 

CAGR Media geometrica a ratelor de crestere anuala pe o anumita 

perioada de timp mai mare de un an 

Clienti Activi Clientii Grupului care au efectuat cel putin o comanda intr-o 

perioada definita de 12 luni 

Consultantul autorizat SSIF Tradeville S.A cu sediul in Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson 

B, et.3, sector 3, Bucuresti 

Cupon (Dobanda) Suma de bani corespunzatoare dobanzii calculate pentru 

perioada cupon, datorata periodic de catre Emitent 

Detinatorilor de Obligatiuni inregistrati in Registrul 

Detinatorilor de Obligatiuni la Data de Referinta  

Data Cupon Fiecare dintre urmatoarele date: 26 mai 2022, 26 noiembrie 

2022, 26 mai 2023, 26 noiembrie 2023, 26 mai 2024, 26 

noiembrie 2024, 26 mai 2025, 26 noiembrie 2025, 26 mai 2026 

si 26 noiembrie 2026 reprezentand ziua calendaristica la care 

devine exigibila obligatia Emitentului de a efectua plata unui 

cupon si/sau a principalului catre Detinatorii de Obligatiuni 
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inregistrati la data de referinta stabilita pentru cuponul 

respectiv. In cazul in care Data Cupon calculata initial nu este o 

Zi Lucratoare, plata se va face in Ziua Lucratoare imediat 

urmatoare Datei de Cupon calculata initial. Cuponul este 

platibil semestrial 

Data de Referinta  Ziua calendaristica cu 10 (zece) Zile Lucratoare inainte de Data 

Cupon sau de Data Scadentei, dupa caz, reprezentand data care 

serveste la identificarea proprietarilor de obligatiuni care au 

dreptul de a primi cuponul curent si/sau valoarea integrala a 

principalului, in conformitate cu prezentul Memorandum 

Data de Emisiune Reprezinta data la care sunt emise Obligatiunile si de la care 

incepe sa se acumuleze dobanda corespunzatoare primului 

Cupon. Data de Emisiune este 26 noiembrie 2021. 

Data Scadentei 60 (saizeci) luni de la Data de Emisiune, respectiv 26 noiembrie 

2026 

Data de Rascumparare Data la care Obligatiunile vor fi rascumparate la valoarea 

nominala, respectiv Data Scadentei, sau in cazul in care Data 

Scadentei nu este o Zi Lucratoare, Ziua Lucratoare imediat 

urmatoare Datei de Rascumparare 

Detinatorul de Obligatiuni Reprezinta persoana pe al carui nume sunt inregistrate 

Obligatiunile in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni 

Depozitarul Central Inseamna societatea de registru a valorilor mobiliare din 

Romania, cu sediul in Bld. Carol nr. 34-36, Bucuresti, Romania, 

autorizata si supravegheata de catre Autoritatea de 

Supraveghere Financiara. Aceasta este entitatea care va pastra 

registrul detinatorilor de obligatiuni si care opereaza sistemul 

de compensare si decontare a tranzactiilor derulate pe pietele 

administrate de BVB 

Emitentul, Societatea, Compania 

sau Elefant 

ELEFANT ONLINE S.A., o companie  cu sediul social in 

Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr. 5-7, Etaj 5, Sector 2, Bucuresti, 

Cod de Identificare Fiscala 26396066, nr. de inregistrare la 

Registrul Comertului J40/6415/2010, pagina de internet 

http://www.elefant.ro  

Euro, EUR sau € Moneda oficiala introdusa la inceputul celei de-a treia etape a 

Uniunii economice si monetare europene, conform definitiei 

de la Articolul 2 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 974/98 

din 3.05.1998 privind introducerea euro, cu modificarile 

ulterioare 
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GMV sau Gross Merchandise Value Valoarea bruta a marfurilor, respectiv valoarea bruta totala a 

bunurilor vandute pe platformele Grupului (inclusiv Taxa pe 

Valoarea Adaugata) 

Grupul Societatea impreuna cu filialele acesteia 

IFRS Standardele Internationale de Raportare Financiara 

(“International Financial Reporting Standards”) adoptate de 

Uniunea Europeana 

Leu sau RON Reprezinta moneda nationala a Romaniei 

Legea privind emitentii Legea nr. 24/2017 republicata privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Legea Societatilor Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

Marja profitului brut Indicator calculat ca raport intre Profitul brut (asa cum este 

definit mai jos) si Venituri 

NPS sau Net Promoter Score Indicator de de satisfactie si loialitate a clientilor care arata 

scorul net al clientilor Companiei care ar recomanda platforma 

Companiei altora 

Numar de comenzi Numarul total de comenzi inregistrate e Grup intr-o anumita 

perioada 

Obligatiuni  Obligatiunile emise de Emitent in cadrul Ofertei, respectiv un 

numar de 174.699 de obligatiuni corporative, negarantate, 

nominative, neconditionate, neconvertibile, liber transferabile, 

emise in RON, cu o valoare nominala de 100 RON/obligatiune, 

o valoare nominala totala de 17.469.900 RON, o rata a dobanzii 

fixa de 9,00%/an si o scadenta finala de 60 de luni de la Data de 

Emisiune emise de ELEFANT ONLINE S.A. la Data de Emisiune,  

conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor Nr. 7 din data de 09.11.2021 si Deciziei Consiliului 

de Administratie din data de 12.11.2021. 

Oferta  Oferta adresata exclusiv investitorilor calificati si/sau unui 

numar de maxim 150 de persoane fizice sau juridice, altele 

decat investitorii calificati, pe stat membru al Uniunii Europene 

fara intocmirea si publicarea unui prospect prin care au fost 

vandute Obligatiunile 
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Platforma marketplace sau 

marketplace 

Platforma online de comert electronic pe care produsele sunt 

oferite de multiple terte-parti 

Posibilitate de rascumparare 

anticipata 

Emitentul are dreptul de a rascumpara Obligatiunile integral, la 

initiativa sa, incepand cu al doilea an al duratei de viata a 

Obligatiunilor, caz in care Emitentul va plati Detinatorilor de 

Obligatiuni pentru fiecare obligatiune detinuta la Data de 

Referinta stabilita prin decizia de rascumparare anticipata, un 

pret de rascumparare „clean” de 103,0% (alaturi de dobanda 

acumulata pana la data rascumpararii) 

Profit brut Indicator calculat ca venituri minus suma costului cu marfurile 

si a costului cu cheltuielile de transport pe o anumita perioada 

Raportul GfK Raportul de cercetare cantitativa privind utilizarea si atitudinea 

fata de cumparaturile online, editia 2021, realizat de GFK 

Romania – Institut de Cercetare de Piata SRL 

Rata Cupon (Rata de Dobanda) Reprezinta o rata fixa a dobanzii de - 9,00% pe an 

Registrul Detinatorilor de 

Obligatiuni 

Reprezinta evidenta Detinatorilor de Obligatiuni pastrata in 

format electronic de catre Depozitarul Central in baza 

contractului incheiat de Emitent cu Depozitarul Central 

Regulamentul privind emitentii Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata 

Regulamentul privind Prospectul Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie 

publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata 

reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE 

SKU sau Stock Keeping Units Produs distinct oferit la vanzare prin ale carui atribute asociate 

acesta se diferentiaza de alte tipuri de produse 

SMT Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB 

USD, $, dolar SUA sau dolar Moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii 

Valoarea medie a comenzii, Average 

Order Value sau AOV 

Indicator calculat ca raport intre GMV (asa cum este definit mai 

sus) si numarul de comenzi pe o anumita perioada 

Zi Lucratoare Orice zi in care atat piata romaneasca interbancara, cat si 

sistemele de tranzactionare ale Bursei de Valori Bucuresti si 

sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central 

sunt deschise pentru desfasurarea activitatii. 
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1. PERSOANE RESPONSABILE DIN PARTEA EMITENTULUI 

 

Persoanele responsabile de intocmirea Memorandumului sunt Emitentul si Consultantul autorizat. 

Emitentul este ELEFANT ONLINE S.A., o companie  cu sediul social in Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr. 

5-7, Etaj 5, Sector 2, Bucuresti, Cod de Identificare Fiscala 26396066, nr. de inregistrare la Registrul 

Comertului J40/6415/2010, pagina de internet http://www.elefant.ro, reprezentata in mod legal prin 

Sergiu Chirca in calitate de Director General.  

Consultantul Autorizat este Tradeville S.A., societate de servicii de investitii financiare cu sediul in Calea 

Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti;  tel:  (+4) 021 318 75 55;  fax: (+4) 021 318 75 

57, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/5868/1996 si avand cod unic de inregistrare 

RO 8694021, societate de servicii de investitii financiare functionand in baza Deciziei CNVM nr. 

2225/15.07.2003, nr. inregistrare Registrul A.S.F. PJR01SSIF400033 din 17.05.2006, reprezentata prin 

Ovidiu-George Dumitrescu, in calitate de director general adjunct. 

Emitentul este cel care isi asuma intreaga responsabilitate pentru informatiile incluse in acest 

Memorandum. Emitentul declara ca, dupa realizarea tuturor verificarilor rezonabile pentru a se asigura 

ca aceasta declaratie este corecta, toate informatiile incluse in Memorandum sunt, dupa cunostinta 

sa, conforme cu realitatea si Memorandumul nu contine omisiuni susceptibile sa ii afecteze 

semnificatia.  

Conform cunostintelor Emitentului, informatiile cuprinse in Memorandum sunt corecte la data 

elaborarii prezentului Memorandum, mentionata pe prima pagina, cu exceptia cazului in care se 

specifica alta data in mod expres in cadrul prezentului Memorandum. Activitatea si situatia financiara 

ale Emitentului si informatiile incluse in Memorandum pot suferi modificari ulterior acestei date. Cu 

exceptia situatiilor mentionate in mod expres in cadrul legal aplicabil, Emitentul nu isi asuma obligatia 

de a actualiza sau revizui informatiile cuprinse in acest Memorandum. 

Consultantul autorizat nu a verificat in mod independent si nu isi asuma nicio raspundere in legatura 

cu nicio informatie cuprinsa in prezentul Memorandum. Raspunderea exclusiva si completa cu privire 

la informatiile cuprinse in prezentul Memorandum revine doar Emitentului. 

Emitentul este singur responsabil pentru continutul, realitatea si corectitudinea documentelor si 

informatiilor pe care acesta le-a furnizat Consultantului autorizat pentru redactarea 

Memorandumului.  

Emitentul declara ca toate opiniile exprimate in acest Memorandum sunt rezultatul unei analize atente 

si diligente si sunt fundamentate pe ipoteze si prezumtii de buna credinta si rezonabile. De asemenea, 

Emitentul confirma ca, dupa cunostintele sale, informatiile prezentate nu sunt de natura a induce in 

eroare si ca toate opiniile, previziunile si intentiile Emitentului incluse in prezentul Memorandum sunt 

exprimate cu buna credinta. 

2. INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT 

 

ELEFANT ONLINE S.A. este persoana juridica romana, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu 

legislatia din Romania.  

 

Denumire ELEFANT ONLINE S.A. 

Forma Juridica Societate pe Actiuni 
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Durata de functionare Nelimitata 

Sediu social Bucuresti, Romania, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-

7, etaj 5, sector 2, 

Nr. De inregistrare la Registrul 

Comertului 

J40/6415/2010 

Cod unic de inregistrare 26396066 

Capital social subscris si varsat integral 74.913.600 lei 

Cod CAEN – Obiect principal de activitate 4791 - comertul cu amanuntul prin intermediul caselor 

de comenzi sau prin Internet 

Telefon  031.9301 

Persoana de contact in relatia cu BVB Gherasim Briceag, Director Financiar 

E-mail: contact@elefant.ro 

Website http://www.elefant.ro 

Cod LEI 315700B4MOEVNWY5RC27 

 

3. INFORMATII DESPRE OBLIGATIUNILE PENTRU CARE SE SOLICITA 

ADMITEREA LA TRANZACTIONARE 

 

Simbol de tranzactionare ELF26 

Cod ISIN ROO4GXIEV1W0 

Cod FISN ELEFANT/9 BD 20261126 UNSEC 

Cod CFI DBFUGR 

Numar total obligatiuni 174.699 

Moneda emisiunii RON 

Valoare nominala 100 RON/obliagatiune 

Valoare nominala emisiune 17.469.900 RON 

Rata dobanda Fixa, 9,00%/an 

Plata dobanzii Semestrial la Data de Plata a Cuponului 

Agent de plata Banca Transilvania S.A. 

mailto:contact@elefant.ro
http://www.elefant.ro/
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Data de emisiune 26 Noiembrie 2021 

Data maturitatii (scadentei) 26 Noiembrie 2026 

Numar detinatori la momentul admiterii 

la tranzactionare 

122 

Plata principalului Rambursarea Obligatiunilor se realizeaza integral, la 

Data Scadentei (respectiv la data rascumpararii 

anticipate, dupa caz) catre Detinatorii de Obligatiuni 

inregistrati la Data de Referinta 

Rascumparare anticipata Emitentul are dreptul de a rascumpara Obligatiunile 

integral, la initiativa sa, incepand cu al doilea an al 

duratei de viata a Obligatiunilor, caz in care Emitentul 

va plati Detinatorilor de Obligatiuni pentru fiecare 

obligatiune detinuta la Data de Referinta stabilita prin 

decizia de rascumparare anticipata, un pret de 

rascumparare „clean” de 103,0% (alaturi de dobanda 

acumulata pana la data rascumpararii) 

 

Calculul si plata dobanzii 

 

Conditional de indeplinirea de catre Emitent si/sau Agent de Plata a obligatiilor referitoare la plata, 

cupoanele si principalul datorate Detinatorilor de Obligatiuni conform prevederilor prezentului 

Memorandum se prescriu intr-un termen de 3 ani de la data scadentei acestora, respectiv de la Data 

Cuponului aferenta sau de la Data Scadentei, dupa caz.  

 

Toate platile in ceea ce priveste Obligatiunile emise (principal si cupoane), vor fi efectuate la Data de 

Plata a Cuponului si/sau la Data Scadentei, dupa caz, prin intermediul Depozitarului Central si al 

Agentului de Plata desemnat de catre Emitent, catre Detinatorii de Obligatiuni inregistrati in Registrul 

Detinatorilor de Obligatiuni la Data de Referinta aplicabila.  

 

Platile Cuponului si a principalului, dupa caz, vor fi efectuate semestrial catre Detinatorii de Obligatiuni 

inregistrati la fiecare din Datele de Referinta, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la Data de 

Referinta. Daca orice Data de Plata a Cuponului va cadea intr-o zi care nu este zi lucratoare, plata 

Cuponului se va efectua in ziua lucratoare imediat urmatoare datei respective. Ultima Data Plata 

Cupon va fi Data Scadentei, respectiv la implinirea a 60 de luni (5 ani) de la Data de Emisiune, cand 

obligatiunile emise vor fi rascumparate la valoarea nominala, cu exceptia cazului in care are loc o 

rascumparare anticipata a Obligatiunilor.  

 

Detalii cu privire la plata dobanzii si a principalului sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 

Nr. 
Crt. 

Rata 
anuala 
cupon 

Data cupon 
precedent 

Data 
referinta 

Data 
cupon 
curent 

Data ex-
cupon 

Principal 

Nr. zile an 
conform 

conventiei 
de calcul 

Perioada 
cupon* 

(zile) 

1 9,00% 26-Nov-21 12-Mai-22 26-Mai-22 13-Mai-22 - 365 181 

2 9,00% 26-Mai-22 14-Nov-22 26-Nov-22 15-Nov-22 - 365 184 

3 9,00% 26-Nov-22 12-Mai-23 26-Mai-23 15-Mai-23 - 365 181 
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4 9,00% 26-Mai-23 13-Nov-23 26-Nov-23 14-Nov-23 - 365 184 

5 9,00% 26-Nov-23 13-Mai-24 26-Mai-24 14-Mai-24 - 365 182 

6 9,00% 26-Mai-24 12-Nov-24 26-Nov-24 13-Nov-24 - 365 184 

7 9,00% 26-Nov-24 12-Mai-25 26-Mai-25 13-Mai-25 - 365 181 

8 9,00% 26-Mai-25 12-Nov-25 26-Nov-25 13-Nov-25 - 365 184 

9 9,00% 26-Nov-25 12-Mai-26 26-Mai-26 13-Mai-26 - 365 181 

10 9,00% 26-Mai-26 12-Nov-26 26-Nov-26 13-Nov-26 100 365 184 

*Perioada cupon = Data Cupon curent – Data Cupon precedent sau Data Cupon Curent - Data de Emisiune pentru 

primul cupon. 

 

Conditionat de indeplinirea de catre Emitent si/sau Agent de plata desemnat a obligatiilor referitoare 

la plata valorii nominale sau a dobanzii aferenta Obligatiunilor, pretentiile formulate impotriva 

Emitentului cu privire la plata valorii nominale sau a dobanzii in legatura cu Obligatiunile se supun unei 

perioade de prescriptie 3 (trei) ani de la data scadentei platii.  

 

Agentul de calcul al dobanzii obligatiunilor ELF26 este Emitentul.  

 

Regimul obligatiunilor 

 

Obligatiunile reprezinta obligatii neconditionate, neconvertibile si negarantate ale Emitentului, care 

au si vor avea acelasi rang (pari passu) intre ele, fara nicio preferinta intre acestea, si (sub rezerva 

exceptiilor care sunt la un anumit moment imperative in temeiul legii romane), cu celelalte obligatii 

ale Emitentului negarantate si nesubordonate, prezente sau viitoare. 

 

Drepturile asociate obligatiunior si restrictii aplicabile  

 

Ca urmare a subscrierii Obligatiunilor, detinatorii dobandesc anumite drepturi, care se clasifica in 

drepturi personal-nepatrimoniale si drepturi patrimoniale. 

 

Drepturile personal nepatrimoniale de care pot beneficia obligatarii sunt urmatoarele:   

a) dreptul de a participa la adunarile generale ale obligatarilor, personal sau prin reprezentare 

(participare fizica sau prin mandatar, altul decat administratorii, directorii, membrii 

directoratului, ai consiliului de supraveghere, cenzorii, functionari ai societatii);   

b) dreptul de vot, drept exercitat in cadrul adunarii generale sau anterior acesteia, prin 

intermediul institutiei votului prin corespondenta (necesar a fi execitat cu buna-credinta);   

c) dreptul de a alege si dreptul de a fi ales in cadrul structurilor societare aferente detinatorilor 

de Obligatiuni reglementate de art. 172 din Legea nr. 31/1990;   

d) dreptul de informare referitor la activitatea societatii si la drepturile derivate din calitatea de 

proprietar al Obligatiunilor emise de catre aceasta (astfel, obligatarii intra in posesia 

cunostintelor necesare pentru evaluarea gestiunii societatii in ceea ce priveste imprumutul 

obligatar);  

e) dreptul de a ataca in justitie hotararile adunarii generale ale detinatorilor de Obligatiuni (de 

catre cei care nu au participat la adunare sau, daca au participat, au votat contra). 

 

Referitor la drepturile patrimoniale, Obligatiunile dau dreptul detintatorilor acestora la plata 

dobanzilor (cupoanelor) si la rambursarea principalului conform reglementarilor legale in vigoare si 

termenilor si conditiilor asociate acestora.  
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Plata principalului pentru Obligatiuni va fi efectuata de catre Emitent la Data Scadentei (in cazul care 

Data Scadentei nu este o Zi Lucratoare, plata se va fi efectuata in Ziua Lucratoare imediat urmatoare 

Datei Scadentei ) sau la o alta data stabilita ca Data Rascumpararii Anticipate. 

 

Perioada fiecarui cupon va incepe sa curga de la data cuponului precedent, cu exceptia primului cupon, 

a carui perioada va incepe sa curga de la Data de Emisiune, respectiv 26 noiembrie 2021.  

 

Dobanda se plateste semestrial. Plata unui Cupon este scadenta si devine exigibila la Data de Plata a 

Cuponului, care reprezinta data cuponului curent. In cazul care Data de Plata a Cuponului nu este o Zi 

Lucratoare, Data de Plata a Cuponului va fi Ziua Lucratoare imediat urmatoare,  fara dreptul de a 

pretinde dobanzi penalizatoare sau orice alte plati suplimentare. 

 

Atata timp cat Obligatiunile sunt in circulatie, Emitentul va fi supus unor obligatii continue de 

transparenta si divulgare, astfel cum sunt prevazute in Directiva 2004/109/CE (cunoscuta si sub 

denumirea de Directiva privind Transparenta, astfel cum a fost modificata de Directiva 2010/73/UE), 

astfel cum a fost aceasta transpusa in legislatia romana prin Legea 24/2017 si prin Regulamentul A.S.F. 

nr. 5/2018, inclusiv, (dar fara a se limita la): 

 

(1) publicarea unui raport anual, incluzand situatiile financiare anuale ale Emitentului, impreuna 

cu raportul Consiliului de Administratie, declaratia persoanelor responsabile, precum si raportul 

auditorilor independenti, in termen de patru luni de la incheierea fiecarui an fiscal, si 

(2) publicarea unui raport semestrial, incluzand raportarea contabila semestriala a Emitentului, 

impreuna cu raportul Consiliului de Administratie, declaratia persoanelor responsabile, precum 

si raportul auditorilor independenti, in masura in care conturile au fost auditate, in termen de 

cel mult 3 luni de la incheierea primelor sase luni ale fiecarui an fiscal, si 

(3) in cazul platii fiecarui cupon si rambursarii principalului, Emitentul publica comunicate in care 

specifica detalii cu privire la respectiva operatiune, precum (dar fara a se limita la) data platii si 

modalitatile de plata. 

 

Toate platile aferente principalului si cuponului (dobanzii) efectuate de catre sau in numele 

Emitentului in legatura cu Obligatiunile se vor face cu respectarea prevederilor Codului fiscal in vigoare 

la momentul acestor plati. In masura in care, conform prevederilor legislatiei fiscale aplicabile la 

momentul platii principalului sau cuponului, se impune obligatia Emitentului de a retine sau de a 

deduce orice impozite sau taxe in legatura cu aceste plati, Emitentul va efectua aceste retineri sau 

deduceri.  Emitentul nu va fi obligat sa plateasca din fondurile proprii acele sume suplimentare care ar 

avea ca rezultat primirea de catre detinatorii de Obligatiuni a unor astfel de sume pe care le-ar fi primit 

in conditiile in care nu ar fi fost impusa nicio retinere sau deducere. 

 

Rascumpararea Obligatiunilor si restrictii aplicabile 

 

Obligatiunile vor fi rascumparate integral la Data Scadentei sau, in cazul rascumpararii anticipate, 

integral la Data Rascumpararii Anticipate. Detinatorii de Obligatiuni nu au dreptul sa accelereze 

viitoarea plata programata a principalului Obligatiunilor sau a Cupoanelor (Dobanzilor) decat in cazul 

insolventei sau al lichidarii Emitentului. 

 

In cazul in care Emitentul nu plateste capitalul aferent Obligatiunilor sau Dobanda acumulata in decurs 

de cinci (5) zile lucratoare de la data scadentei relevante, Detinatorii de Obligatiuni care reprezinta cel 

putin 75% din valoarea in circulatie a valorii nominale a Obligatiunilor emise sunt indreptatiti, in baza 

unei notificari scrise transmise Emitentului, sa declare ca Obligatiunile sunt exigibile si scadente la 

valoarea nominala, impreuna cu dobanzile aferente acumulate pana la data primirii respectivei 

notificari scrise de catre Emitent. Orice detinator de obligatiuni va putea, in conformitate cu dispozitiile 
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legale aplicabile, sa demareze procedurile de insolventa impotriva Emitentului, in conformitate cu 

dispozitiile Legii nr. 85/2014 privind insolventa. 

 

Rascumpararea Anticipata la optiunea Emitentului 

 

Emitentul are dreptul de a rascumpara Obligatiunile integral, la initiativa sa, incepand cu al doilea an 

al duratei de viata a Obligatiunilor, caz in care Emitentul va plati Detinatorilor de Obligatiuni pentru 

fiecare obligatiune detinuta la Data de Referinta stabilita prin decizia de rascumparare anticipata, un 

pret de rascumparare „clean” de 103,0% (alaturi de dobanda acumulata pana la data rascumpararii). 

 

In cazul in care, in termenul legal, vor fi formulate actiuni in justitie in conformitate cu art. 132 din 

Legea societatilor nr. 31/1990 si/sau opozitii in conformitate cu art. 62 din Legea societatilor nr. 

31/1990 fata de Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Nr. 7 din data de 09.11.2021, 

rascumpararea obligatiunilor se va face integral la un pret de rascumparare de 100% (alaturi de 

dobanda acumulata pana la data rascumpararii). 

 

Reprezentarea detinatorilor de obligatiuni 

 

Detinatorii de Obligatiuni se pot intruni in adunari generale pentru a hotari cu privire la intresele lor 

(fiecare astfel de adunare fiind denumita “Adunarea Detinatorilor de Obligatiuni”). Dispozitiile 

prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii detinatorilor de Obligatiuni, in 

ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii si votarea. 

 

Adunarile Detinatorilor de Obligatiuni vor fi tinute pe cheltuiala Emitentului si vor fi convocate de 

Emitent la solicitarea scrisa a detinatorilor de Obligatiuni care detin cel putin o patrime (1/4) din 

valoarea nominala totala a tuturor Obligatiunilor emise si nerambursate, sau dupa numirea 

Reprezentantului Detinatorilor de Obligatiuni, la cererea acestuia. 

 

Adunarea Detinatorilor de Obligatiuni este autorizata (printre altele), potrivit Legii Societatilor nr. 

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

(i) Sa desemneze un reprezentant al detinatorilor de Obligatiuni (“Reprezentantul Detinatorilor 

de Obligatiuni”) si unul sau mai multi supleanti (cu drept de a-i reprezenta pe acestia in fata 

Emitentului, a instantelor judecatoresti si de a putea participa la Adunarile Generale ale 

Actionarilor Emitentului) si sa decida cu privire la remuneratia acestora; 

(ii) Sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor comune ale 

detinatorilor de Obligatiuni sau sa autorizeze un reprezentant cu indeplinirea lor; 

(iii) Sa constituie un fond care va putea fi luat din dobanzile cuvenite detinatorilor de  Obligatiuni, 

pentru acoperirea cheltuielilor necesare protectiei drepturilor acestora, stabilind, in acelasi 

timp, regulile privind gestiunea acestui fond; 

(iv) Sa se opuna la orice modificare a actului constitutiv al Emitentului sau la termenii si conditiile 

Obligatiunilor, de natura sa afecteze drepturile detinatorilor de Obligatiuni; 

(v) Sa se pronunte asupra emisiunii de noi obligatiuni; 

 

Reprezentantul Detinatorilor de Obligatiuni sau supleantii acestuia nu pot fi administratori, directori 

sau functionari ai Emitentului. 

 

Hotararile prevazute la alineatele (i)- (iii) se iau cu o majoritate reprezentand cel putin o tremie (1/3) 

din valoarea nominala totala a tuturor Obligatiunilor nerambursate. 
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In celelalte cazuri prevazute la alineatele (iv) – (v) de mai sus este necesara prezenta detinatorilor de 

Obligatiuni care detin cel putin doua treimi (2/3) din valoarea nominala a tuturor Obligatiunilor 

nerambursate si votul favorabil a cel putin patru cincimi (4/5) din Obligatiunile reprezentate la 

Adunarea Detinatorilor de Obligatiuni. 

 

Hotararile Adunarii Detinatorilor de Obligatiuni sunt de asemenea obligatorii pentru Detinatorii de 

Obligatiuni care nu au fost prezenti la sedinta Adunarii Detinatorilor de Obligatiuni sau care au votat 

impotriva hotararii respective. 

 

Hotararile luate de Adunarea Detinatorilor de Obligatiuni pot fi contestate in instanta de catre 

detinatorii de Obligatiuni care au votat impotriva hotararii si au cerut sa se faca mentiune cu privire la 

opozitia lor in procesul verbal de sedinta. 

 

Modul de desfasurare si prerogativele Adunarii Detinatorilor de Obligatiuni sunt guvernate de 

dispozitiile Legii Societatilor, ale Legii privind emitentii si ale Regulamentului privind emitentii. 

 

Convocarile si hotararile Adunarilor Detinatorilor de Obligatiuni vor fi publicate in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare, pe pagina de internet a Emitentului precum si la Bursa de Valori 

Bucuresti. In cazul in care Adunarea Detinatorilor de Obligatiuni va desemna un Reprezentant al 

Detinatorilor de Obligatiuni, contractul care va fi incheiat cu Reprezentantul Detinatorilor de 

Obligatiuni va fi publicat si va fi disponibil in mod gratuit pe pagina de internet a Emitentului. 

4. INFORMATII CU PRIVIRE LA OFERTA DE OBLIGATIUNI REALIZATA IN 

VEDEREA ADMITERII LA TRANZACTIONARE 

Perioada de derulare a ofertei 17 – 23 noiembrie 2021 

Valoarea emisiunii 17.469.900 RON 

Numar obligatiuni emise 174.699 

Valoare nominala 100 RON/obligatiune 

Pret de vanzare 100,00%, egal cu valoarea nominala 

Destinatia fondurilor obtinute finantarea cheltuielilor cu investitiile in tranzitia catre 

platforma de tip marketplace 

Formula de calcul a dobanzii si valoarea 

acesteia 

Dobanda fixa, 9,00%/an 

Data de emisiune 26 Noiembrie 2021 

Data maturitatii 26 Noiembrie 2026 

Agent de plata Banca Transilvania S.A. 

Conditii de rascumpaare anticipata a 

obligatiunilor 

Emitentul are dreptul de a rascumpara Obligatiunile 

integral, la initiativa sa, incepand cu al doilea an al 

duratei de viata a Obligatiunilor, caz in care Emitentul 

va plati Detinatorilor de Obligatiuni pentru fiecare 
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obligatiune detinuta la Data de Referinta stabilita prin 

decizia de rascumparare anticipata, un pret de 

rascumparare „clean” de 103,0% (alaturi de dobanda 

acumulata pana la data rascumpararii 

In cadrul plasamentului au fost emise obligatiuni corporative, negarantate, nominative, 

neconditionate, neconvertibile, denominate in RON catre 122 de investitori: 11 investitori calificati si 

111 investitori de retail. Investitorii de retail se impart in: 104 persoane fizice romane si 7 persoane 

juridice romane. 

 

5. INFORMATII CU PRIVIRE LA ALTE OFERTE DE INSTRUMENTE FINANCIARE 

DERULATE DE EMITENT IN PERIOADA DE 12 LUNI ANTERIOARE ADMITERII LA 

TRANZACTIONARE  

Emitentul nu a derulat alte oferte de instrumente financiare in perioada de 12 luni anterioare Admiterii 

la Tranzactionare.  

 

In anul 2018 Societatea a devenit prima din sectorul sau de activitate care a emis obligatiuni printr-un 

plasament privat, urmat de admiterea la tranzactionare a obligatiunilor pe Sistemul Multilateral de 

Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Emisiunea a constat in 76.514 obligatiuni cu 

o valoare nominala de 100 RON/obligatiune si o rata a dobanzii fixa de 9,00%/an. Obligatiunile au fost 

rambursate integral la termen la data de 27 septembrie 2021.  

6. SCURT ISTORIC AL EMITENTULUI  

Siteul web elefant.ro a fost lansat la 17 iunie 2010 ca o librarie online axata pe produse cu valoare 

medie a comenzilor redusa, beneficiind de presiuni concurentiale mai mici decat produsele vizate de 

comerciantii online de dimensiune mai mare.  

 

In anii care au urmat pana in 2014 Societatea a devenit un mall online care oferea o gama diversificata 

de produse si care s-a extins constant catre cataloage de produse cu valoare mai mare.  

 

Grupul adopta o strategie omnicanal care s-a extins de la livrarile prin servicii de curierat la distributia 

prin intermediul punctelor de ridicare a comenzilor adaugata in 2015 pentru a creste numarul 

optiunilor de livrare pentru clienti.  

 

Valorificand oportunitatea avantajului primului venit pe o piata neexploatata, in 2016, Grupul si-a 

extins prezenta geografica in Republica Moldova prin lansarea elefant.md, o platforma operata de 

Filiala din Republica Moldova.  

 

Canalul de vanzari ca distribuitor (2P) al companiei a fost lansat in 2017 prin colaborarea cu o serie de 

furnizori internationali, canal care s-a dezvoltat permanent in acest interval de timp.  

 

In 2018, Societatea a devenit prima din sectorul sau de activitate care a emis obligatiuni printr-un 

plasament privat, urmat de admiterea la tranzactionare a obligatiunilor pe  Sistemul Multilateral de 

Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Obligatiunile au fost rambursate integral la 

termen la data de 27 septembrie 2021.  

 

Tot in 2018, in concordanta cu filosofia asset light (detinerea doar a unui numar limitat de active 

esentiale), Grupul a trecut de la dezvoltarea interna a platformei sale centrale la o solutie de renume 
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de tip „Software as a Service”, adaptata la nevoile Societatii. In acelasi an, vanzarile prin intermediul 

dispozitivelor mobile au depasit pentru prima data comenzile plasate prin intermediul calculatoarelor 

desktop.  

 

In 2020 a fost lansata o versiune beta a platformei marketplace 3P a Societatii care a atras interesul 

unei game largi de furnizori. De asemenea, Societatea si-a extins activitatea de onorare-livrare a 

comenzilor pentru a include un model de distributie prin intermediul a doua retele de casete pentru 

ridicarea comenzilor detinute de terti, care dispuneau de aproximativ 1.200 de unitati la momentul 

respectiv, precum si prin intermediul Postei Romane, cu aproximativ 600 de unitati. 

 

Dupa zece ani de investitii masive in dezvoltare, Grupul a inregistrat o valoare a GMV de peste 272 

milioane RON si a raportat EBITDA pozitiv pentru prima data in anul 2020. Obiectivul Grupului este sa 

asigure o rata de crestere a GMV solida, un profil al marjei de profit sustenabil si generarea unui flux 

de numerar solid, tranzitia catre o adevarata platforma de tip marketplace, cu un model de monetizare 

cuprinzator, si sa creasca semnificativ numarul Clientilor Activi prin investitii in oferte si experiente de 

cumparaturi digitale care aduc valoare dincolo de comertul electronic traditional. 

 

In concordanta cu tendinta generala de intensificare a utilizarii platformelor de comert electronic in 

contextul masurilor sanitare si a altor restrictii pentru combaterea pandemiei de COVID-19, veniturile 

Grupului au crescut cu 39,6%, iar Profitul Brut s-a majorat cu 60,3% in 2020 in comparatie cu anul 2019. 

Relaxarea restrictiilor din prima jumatate a anului 2021 a condus la o diminuare generala a activitatilor 

de comert electronic in tara, pe masura ce clientii au preferat sa isi redirectioneze cheltuielile catre 

activitati care erau anterior restrictionate. Drept urmare, veniturile Grupului au crescut cu 3,7% in 

primele sase luni ale anului 2021 fata de primele sase luni ale anului anterior, in timp ce Profitul Brut 

s-a majorat cu 11,5% fata de aceeasi perioada. 

 

Lansarea la scara larga a platformei de tip marketplace este preconizata a avea loc pana la sfarsitul 

anului curent. In 2021 s-au inregistrat si o serie de noi initiative, printre care redeschiderea magazinelor 

de prezentare si lansarea optiunii de plata de tipul „cumperi acum, platesti mai tirziu”. Un program de 

loialitate nou, Elefant Premium, urmeaza a fi lansat in prima jumatate a anului 2022. 

7. DESCRIEREA ACTIVITATII EMITENTULUI 

 
Prezentare generala 

 

Elefant este una dintre principalele platforme de comert electronic din Romania. Fondata in 2010 ca 

librarie online, Societatea s-a dezvoltat devenind principalul mall dedicat familiei care ofera o gama 

larga de produse cu accent pe carti (atat in limba romana, cat si in limba engleza), parfumuri, jucarii, 

decoratiuni si produse pentru casa si cosmetice. Marca Elefant.ro este bine cunoscuta in Romania, 

clasandu-se pe locul al doilea ca notorietate generala spontana in categoria magazinelor online (ca 

prim raspuns mentionat, adica prima mentiune in raspunsurile la intrebarea: „Cand va ganditi la 

magazine online, care este prima pagina web care va vine in minte?”), pe primul loc in categoria cartilor 

in limba romana, pe locul al doilea in categoria cartilor in limbi straine, pe locul al doilea in categoria 

ceasurilor si pe locul al treilea in categoria jucariilor, in baza aceluiasi criteriu (sursa: Raportul Gfk). 

Marca respectata a Societatii este completata de o pozitie puternica pe piata, dovedita de o baza totala 

de 2,2 milioane de clienti la 30 iunie 2021. 

 

In vederea satisfacerii diferitelor gusturi, stiluri si bugete, Grupul a construit una dintre cele mai mari 

si mai relevante oferte online din Romania, formata din 1,35 milioane de produse (Stock Keeping Units 

– SKUs) la 30 iunie 2021, cuprinzand o larga combinatie de multiple categorii, in continua extindere, in 
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special in cataloagele de produse dedicate cartilor in limbi straine (engleza), decoratiuni si produse 

pentru casa si cosmetice, categorii cu un numar mare de SKU in oferta Grupului.  

 

Prin intermediul unei abordari care pune in prim plan experienta de cumparaturi, elefant.ro a atras 65 

milioane de vizite in 2020, in crestere de la 36 milioane in 2018 si 44 milioane in 2019, cu o rata anuala 

compusa de crestere de 34% intre 2018 si 2020. O astfel de crestere a traficului a avut drept rezultat 

o majorare consistenta a numarului de comenzi de la 1,15 milioane in 2018 la 1,17 milioane in 2019 si 

1,43 milioane in 2020, in timp ce GMV a crescut de la 155 milioane RON in 2018 la 272 milioane RON 

in 2020, cu o CAGR de 32,3% in aceasta perioada. AOV s-a majorat cu o CAGR de 18,9% de la 135 RON 

in 2018 la 191 RON in 2020.   

 

 
 

Filosofia Grupului este optimizarea constanta a experientei de cumparaturi a clientilor, a caror 

satisfactie este reflectata intr-un scor NPS de 83 pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 

(sursa: Omniconvert S.R.L.). Acesta este unul dintre principalii indicatori pentru satisfactia si loialitatea 

clientilor Grupului si exprima un scor net al clientilor Elefant care recomanda platforma Societatii altor 

persoane. 

 

Grupul ofera in prezent clientilor o gama larga de optiuni de livrare, de la livrarea la domiciliu si puncte 

de ridicare a comenzilor operate intern la puncte si casete de livrare ale unor terti. Grupul isi 

desfasoara activitatea prin intermediul unei structuri de tehnologii inovative, beneficiind atat de solutii 

proprii cat si de o platforma SaaS (Software as a Service), si, apeland la o strategie logistica bazata 

exclusiv pe activele esentiale, apeleaza la o infrastructura solida asigurata de terti pentru procesul de 

onorare a comenzilor si livrare.  

 

In perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2020, Grupul a inregistrat venituri din vanzarea de 

marfuri si servicii in valoare de 239.516.931 RON, ceea ce reprezinta o crestere de 39,6% fata de 

perioada similara din 2019 (dupa ce veniturile nete au crescut cu 25,7% in 2019 comparativ cu 2018). 

GMV a crescut cu 39,3% in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2020 fata de aceeasi perioada 

din 2019 si cu 25,8% in 2019 comparativ cu perioada similara din 2018. Reflectand abordarea Grupului 

de favorizare a dispozitivelor mobile, vanzarile prin intermediul acestui canal au depasit pentru prima 

data tranzactiile efectuate prin intermediul calculatoarelor desktop in 2018 si in prezent reprezinta 

peste doua treimi din numarul total de comenzi (68% in 2020). 
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Grupul isi desfasoara activitatea in principal in Romania (prin intermediul elefant.ro), operatiunile din 

aceasta tara reprezentand 95,3% din veniturile Grupului in 2020. Grupul s-a extins si in Republica 

Moldova (prin intermediul elefant.md), 4,7% din veniturile Grupului provenind din aceasta sursa in 

aceeasi perioada.  

 

Platformele Grupului desfasoara in prezent o activitate de comert cu amanuntul, in cadrul careia 

Grupul are rolul de comerciant cu amanuntul (1P) al furnizorilor cu ridicata si o activitate de canal de 

vanzari ca distribuitor (2P) al unei serii de furnizori internationali, dar principalul sau obiectiv este sa 

completeze aceste operatiuni cu o componenta solida de intermediere (3P), prin extinderea platformei 

sale de comert electronic de tip marketplace. Platforma de tip marketplace este conceputa pentru a 

genera venituri in principal prin intermedierea tranzactiilor 3P intre cumparatori si comercianti si prin 

perceperea de comisioane si alte taxe de la acestia din urma. O versiune beta a platformei marketplace 

a Grupului a fost lansata in 2020, iar versiunea complet functionala este planificata sa fie disponibila 

pana la sfarsitul anului 2021. 

 

Avantaje competitive si puncte forte 

 

Pozitia de actor principal pe o piata in crestere exponentiala 

 

Grupul este un jucator de top pe piata comertului electronic din Romania, o piata cu un ritm de crestere 

ridicat, si este bine pozitionat pentru a valorifica tendintele din sectorul sau de activitate. Abordarea 

care pune in prim plan experienta de cumparaturi oferita de Grup i-a permis acestuia sa construiasca 

si sa mentina o baza numeroasa de 2,2 milioane de clienti loiali la 30 iunie 2021.  

 

McKinsey & Company a numit elefant.ro drept singura stea in devenire in Romania in „Digital 

Challengers in the Next Normal in Central and Eastern Europe”, 13 octombrie 2020, pagina 23, figura 

9 pe website-ul propriu www.mckinsey.com (toate referirile la McKinsey & Company sau McKinsey se 

refera la sursele disponibile public enumerate mai sus). 

 

Grupul considera ca atrage clienti datorita unei combinatii de factori printre care faptul ca ofera o 

gama larga de produse din mai multe categorii de produse destinate familiei, incluzand marci locale si 

globale, ca ofera preturi atractive si confort in procesul de achizitie prin intermediul unei multitudini 

de parghii de-a lungul intregului proces de achizitie, precum si ulterior achizitiei (inclusiv, printre altele, 

experienta de utilizare, experienta in materie de livrare si returnare, solutii de plata in rate si serviciul 

de asistenta a clientilor).  
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Sectorul comertului electronic din Romania a inregistrat o crestere semnificativa in ultimii ani, in 

contextul unui nivel initial redus si avand in vedere impactul pandemiei de COVID-19, care a accelerat 

aceasta tendinta.  

 

Focus pe experienta de cumparaturi, bazata pe un fundament tehnologic solid 

 

Gama larga de produse, cu accent pe unele dintre segmentele cel mai putin exploatate ale sectorului 

comertului electronic 

 

Grupul ofera in prezent o gama de produse din categorii multiple cu peste 1,35 milioane SKU la 30 

iunie 2021, printre care 350,000 SKU cu rulaj mare in stoc (intr-un centru de distributie de 9.586,26 

mp) si 1 milion SKU de nisa (produse cu volum mic si greu de procurat) aprovizionate la nivel global de 

la diversi furnizori 2P fara crearea de stocuri (vanzatori care isi expediaza produsele in baza 

parteneriatului de distributie cu Grupul). Portalul dezvoltat intern permite integrarea unor cataloage 

si liste de produse in timp real, apartinand unor furnizori terti din toata lumea, pentru a oferi produse 

de nisa.  

 

In Romania, gama de produse se concentreaza asupra segmentelor cu crestere rapida ale sectorului 

comertului electronic, printre care cartile in limba romana si cele in limbi straine, care au generat 39,4% 

din veniturile totale din comertul cu amanuntul online in Romania din 2020, produse de infrumusetare, 

reprezentand alte 29,3%, jucarii si produse pentru bebelusi, care au generat 13,1% din veniturile din 

2020, si ceasuri, cu o cota de 7,2% din venituri, astfel cum sunt prezentate mai jos. Gama de produse 

include si categorii de mijloc (decoratiuni si produse pentru casa, electronice, articole de moda) si un 

numar de categorii nou introduse, cum ar fi vinuri si produse de nutritie.  

 

Accent pe experienta de utilizare 

 

Grupul pune accent pe calitatea si usurinta experientei de utilizare si face permanent eforturi pentru 

a oferi confort clientilor de-a lungul intregului proces al cumparaturilor. Imbunatatirea experientei de 

utilizare, prin introducerea de solutii inteligente si simple pentru intregul proces de achizitie, a 

reprezentat o prioritate pentru echipa de conducere. 

 

Decizia clientului de a face o achizitie dintr-o gama larga de produse este sustinuta de preturi 

competitive datorita puterii de negociere in categorii cheie si monitorizarii in timp real a preturilor 

concurentilor, recenzii ale produselor de catre alti cumparatori, oferte multiple, furnizori 

internationali, recomandari personalizate si o functionalitate de cautare bazata pe inteligenta 

artificiala. 

 

Experienta de achizitie este imbunatatita cu ajutorul unor functionalitati printre care se numara un 

program de fidelitate bazat pe puncte bonus, posibilitatea de a plasa comenzi in avans, o experienta 

care acorda prioritate dispozitivelor mobile cu un proces de achizitie simplu si optiuni de plata multiple 
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(prin numerar, card, in rate, programe de tipul „cumperi acum, platesti mai tarziu” si puncte de 

loialitate).  

 

 
 

Grupul a implementat solutii bazate pe aplicatii software si pe o strategie asset light pentru a 

imbunatati radical experienta de livrare. Sunt utilizate serviciile de curierat pentru a livra majoritatea 

comenzilor in termen de 24-48 de ore, pe langa livrarile efectuate prin intermediul casetelor si 

punctelor de ridicare a comenzilor. GMV aferenta bunurilor disponibile pentru livrare a doua zi a fost 

de 88% in 2020 si 99% dintre comenzile din stocul propriu au fost livrate la timp in 2020. 80% din 

produsele din catalog se aflau in stoc la depozitele comerciantilor in iunie 2021. Sunt oferite, de 

asemenea, livrari internationale, cu accent pe continentul european.  

 

Si experienta ulterioara achizitiei reprezinta o prioritate importanta. Clientii beneficiaza de retururi 

gratuite in termen de 30 de zile si rambursari in termen de 24 de ore, de posibilitatea de a returna 

produsele prin curier de la adresa clientului, de servicii de asistenta telefonica a clientilor cu un timp 

mediu de raspuns mai mic de un minut (cu exceptia perioadelor de varf al activitatii), de urmarirea 

detaliata a comenzii pentru diferitele metode de livrare si de informari frecvente prin SMS privind 

situatia comenzii si evolutia livrarii. Feedbackul din partea clientilor este utilizat de Grup pentru a 

imbunatati serviciile si a creste gradul de fidelitate si retentie.  

 

Dovada experientei pozitive de utilizare este cresterea solida a numarului de Clienti Activi la o rata 

CAGR de 21,9% in perioada 2018-2020 care au plasat comenzi cu o AOV in crestere de la 135 RON in 

2018 la 191 RON in 2020.  

 

Satisfactia clientilor in ceea ce priveste utilizarea platformei a avut drept rezultat nu numai cresterea 

indicatorilor, ci si a scorurilor NPS pana la un nivel de talie mondiala de 83 in cele sase luni incheiate la 

30 iunie 2021 (sursa: Omniconvert SRL).  

 

O baza de clienti diferentiata, cu un procentaj ridicat de femei 

 

Grupul beneficiaza de o baza de clienti unica fata de alti concurenti de top de pe piata nationala, cu un 

procentaj ridicat de femei si o preferinta pentru produse de familie. Profilul clientului tipic al Grupului 

este o femeie cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, care este maritata si are copii. 

 

Datele Societatii pentru primele sase luni ale anului 2021 arata ca valoarea produselor achizitionate 

de femei este de 2,26 ori mai mare decat valoarea produselor cumparate de barbati. Comenzile plasate 

de femei au reprezentat 64,7% din venituri in aceeasi perioada, principalele categorii de produse ale 

Elefant, cum sunt cartile, parfumurile, jucariile si ceasurile, atragand mai mult interes din partea 

clientilor femei. Totodata, unele categorii de produse, cum sunt cosmeticele, beneficiaza de mai multe 

comenzi recurente din partea femeilor.  

 

Model de afaceri scalabil, bazat pe un ecosistem deschis 
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Extinderea operatiunilor Grupului si ratele mari de crestere sunt sustinute de un model de afaceri 

scalabil, bazat pe un ecosistem deschis, care poate suporta aceste rate de crestere ridicate. Incepand 

cu 2017, Societatea a alocat resurse suplimentare pentru a trece la nivelul urmator si a face tranzitia 

spre o strategie agnostica din punct de vedere al tehnologiilor de comert electronic, permitand 

Grupului sa adopte serviciile inovatorilor din toata lumea care ofera cele mai bune solutii.  

 

Platforma centrala pentru comert electronic, asigurata sub forma de „Software as a Service” de catre 

Intershop, este o solutie cu decenii de experienta, cu o arhitectura cloud de inalta rezilienta in 

Microsoft Azure (care beneficiaza de acorduri privind nivelul serviciilor care prevad timpi de 

functionare de peste 99,9% pentru toate sistemele critice). Dupa investitii semnificative in aceasta 

directie, Grupul se poate baza pe o platforma extrem de scalabila; de exemplu, testele de incarcare 

efectuate in cadrul pregatirilor pentru campania Black Friday din 2020 au confirmat ca o capacitate 

potentiala de a functiona la un volum intre de sase si opt ori mai mare decat valorile de varf din timpul 

campaniei Black Friday din 2019. 

 

Ecosistemul IT mai cuprinde solutii furnizate de Exponea (procese de marketing cu o automatizare 

profunda si sofisticata a gestionarii relatiilor cu clientii, comunicarii si analizei de date), Algolia (una 

dintre cele mai bune si puternice sisteme cu functionalitate de cautare, cu cele mai inalte performante 

din domeniu, cu capacitati de inteligenta artificiala si accent pe dispozitivele mobile), VTEX (platforma 

de comert electronic si piata online cu un grad ridicat de scalabilitate, flexibilitate si expansibilitate), 

Postis si Innoship (servicii de administrare avansata a livrarilor catre clientii finali si licitatii in timp real 

pentru servicii de curierat) si Oney (furnizorul solutiilor de tip „Cumperi acum, platesti mai tarziu”). 

Integrarea serviciilor si componentelor tehnice, precum si anumite adaptari ale platformei sunt 

realizate de Mammoth Software si de parteneri de externalizare.  

 

Toti pilonii care faciliteaza o interactiune fara impedimente, inclusiv usurinta cautarii si plasarii 

comenzilor, alternative de plata, optiuni de livrare, politici privind returnarea, etc., sunt supuse 

revizuirii si imbunatatirii continue de catre Grup. Vizibilitatea sa ca potential client important pe piata 

furnizorilor de solutii ii permite sa evalueze, testeze, implementeze si inlocuiasca permanent cele mai 

avansate solutii oferite de furnizori din toata lumea in conditii comerciale competitive, rapid si fara 

afectarea operatiunilor zilnice. 

 

Infrastructura tehnica este completata de capacitati logistice si de o abordare omnicanal in ceea ce 

priveste distributia. Grupul utilizeaza un depozit amplasat intr-un centru de logistica tert pentru 

gestionarea livrarilor 1P in cadrul propriilor operatiuni de onorare a comenzilor, operatiuni „cross 

docking” (respectiv pastrarea temporara a produselor in depozitul Grupului inainte de expedierea 

catre clientul final) si de expeditie directa (comerciantul livreaza direct catre client) pentru segmentul 

2P si operatiuni de expeditie directa 3P. Depozitul are o suprafata de 9.586,26 metri patrati pentru 

stocare, onorarea comenzilor si sortare. Grupul utilizeaza depozite moderne de clasa A atat in 

Romania, cat si in Republica Moldova, cel dintai beneficiind de un amplasament foarte bun, intr-un 

parc logistic consacrat situat la 15 km de Bucuresti, pe autostrada A1. Activitatile sunt desfasurate de 

aproximativ 120 de lucratori de depozit si alti pana la 130 - 200 de lucratori sunt contractati prin 

externalizare in timpul sezonului de varf.  

 

Sistemul de achizitie a clientilor este scalabil si se bazeaza pe trei piloni: (i) atragere organica, prin 

intermediul activitatii Societatii pe platformele de socializare si al cautarilor organice datorita 

notorietatii brandului; (ii) publicitate platita pe canalele digitale, printre care Facebook, Google Ads, 

Google Search, Google Display, Google Shopping si YouTube; si (iii) marketing offline prin intermediul 

unor canale precum publicitatea exterioara si notorietatea spontana a brandului.  
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Activitatile de marketing ale Grupului vizeaza aducerea nivelului maxim de trafic relevant pe paginile 

web si in aplicatiile acestuia. Pentru a obtine o baza de clienti variata, Grupul apeleaza la o gama larga 

de canale de marketing, atat cu plata, cat si gratuite si atat online, cat si traditionale. Eforturile de 

marketing optimizate permit Grupului sa beneficieze de comenzi plasate atat de clientii noi, cat si de 

venituri generate de vanzari catre clienti existenti, acestia din urma ajungand in 2020 la o pondere de 

55% din numarul total al Clientilor Activi. Vanzarile recurente catre clientii existenti imbunatatesc 

profitabilitatea generala datorita costurilor de marketing reduse.  

 

Crestere ridicata a numarului de clienti, veniturilor si profitabilitatii 

 

Cu o experienta indelungata in sectorul online, al deservirii consumatorilor prin internet si al 

tehnologiei, echipa de conducere a Grupului s-a concentrat asupra optimizarii operatiunilor si ofertei 

acestuia, ceea ce i-a permis sa imbunatateasca semnificativ scalabilitatea platformei Elefant astfel 

incat sa permita dezvoltarea acesteia in viitor.  

 

Numarul de Clienti Activi a inregistrat o rata de crestere CAGR solida de 21,9% in intervalul 2018 - 2020. 

Valoarea Medie a Comenzilor (AOV) s-a majorat cu o CAGR de 18,9% in aceeasi perioada, de la 135 

RON in 2018 la 191 RON in 2020. Numarul comenzilor nete, calculat ca numarul total al comenzilor 

minus retururi si anulari a crescut cu o CAGR de 11,52% de la 1,15 milioane in 2018 la 1,43 milioane in 

2020.  

 

Veniturile au crescut cu o rata CAGR de 32,5% in intervalul 2018 - 2020, de la 136,5 milioane RON in 

2018 la 239,5 milioane RON in 2020. Veniturile Grupului au crescut cu 3,7% in primul semestru al anului 

2021 fata de prima jumatate a anului 2020, de la 103,4 milioane RON  la 107,2 milioane RON, ca urmare 

a unei incetiniri generale a pietei de comert electronic din Romania dupa unele relaxari ale restrictiilor 

impuse din cauza pandemiei de COVID-19.  

 

Costul marfurilor, principalul element de cost al Grupului, a scazut constant de la 79,0% din venituri in 

2018 la 76,1% in 2019, 72,0% in 2020 si 70,1% in prima jumatate a anului 2021. Toate aspectele de mai 

sus au fost reflectate de o consolidare puternica a profitului brut, care a crescut cu o rata CAGR de 

52,9% intre 2018 si 2020, de la 23,1 milioane RON in 2018 la 54,1 milioane RON in 2020. Profitul Brut 

aferent primelor sase luni din 2021 s-a majorat cu 11,5% comparativ cu perioada similara din 2020, de 

la 23,8 milioane RON la 26,5 milioane RON. 

 

 
 

In perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2020, Grupul a inregistrat o valoare pozitiva a EBITDA, 

de 6,3 milioane RON, reprezentand o crestere cu 12,4 milioane RON comparativ cu EBITDA de -6 

milioane RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2019 (aceasta din urma reprezentand, 

la randul sau, o crestere de 7,6 milioane RON fata de EBITDA de -13,6 milioane RON in perioada 

incheiata la 31 decembrie 2018). Aceasta evolutie demonstreaza scalabilitatea platformei Grupului si 

imbunatatirea eficientei operatiunilor acestuia. EBITDA a mentinut o valoare pozitiva de 0,8 milioane 

RON in primul semestru al anului 2021, in pofida volatilitatii conditiilor de pe piata. 
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Imbunatatirea performantelor din ultimii ani poate fi atribuita diverselor evolutii pozitive cu efect 

asupra activitatii Grupului, printre care o mai buna aprovizionare cu produse de calitate si preturi mai 

mici obtinute de la furnizori, plusuri de eficienta in operatiunile de onorare si livrare a comenzilor si in 

ceea ce priveste costurile cu externalizarea tehnologiei. 

 

De asemenea, Grupul a beneficiat si de pe urma modelului de afaceri bazat pe detinerea exclusiv a 

unor active de baza, prin limitarea nevoilor de cheltuieli de capital si generand un flux de trezorerie 

operational net pozitiv de 16,4 milioane RON in anul incheiat la 31 decembrie 2020, o crestere cu 20,5 

milioane RON fata de perioada similara a anului 2019. 

 

O echipa de conducere experimentata sustinuta de actionari importanti 

 

Strategia si initiativele de dezvoltare ale Grupului sunt puse in practica de o echipa de management 

experimentata sustinuta de cei trei actionari indirecti institutionali ai Grupului: Fribourg Investments 

Limited, o societate holding cu operatiuni in Europa de Est si CSI, cu experienta in investitii de 

randament („growth investing”) si investitii de capital privat („private equity”); Emerging Europe 

Accession Fund, un fond de capital privat („private equity”), care investeste in Romania si alte tari din 

Europa de Sud-Est, fondul succesor al altor doua fonduri active in regiune in ultimii 20 de ani cu un 

palmares de investitii de succes in sectoarele comertului cu amanuntul, serviciilor financiare, 

tehnologiei si in alte sectoare; si 3TS Capital Partners, una dintre principalele firme de investitii de 

capital de risc si capital privat, administrand active in valoare de peste 300 milioane EUR. 

Activitatea comerciala 

Initial, Elefant a inceput sa isi desfasoare activitatea exclusiv pe baza unui model de comert electronic 

1P, stocand si expediind marfurile dintr-un depozit operat intern. Aces model a fost ulterior extins prin 

lansarea unui model 2P in 2017 (livrari directe de catre furnizori). Grupul si-a dezvoltat un sistem de 

tip ”gateway” propriu de integrare a furnizorilor, ceea ce a permis extinderea ofertei prin adaugarea 

de produse direct din depozitele furnizorilor. Platforma marketplace 3P a fost lansata in versiunea beta 

in 2020 si este planificata a fi lansata la scara completa pana la finalul anului 2021.  

Oferta de produse  

Elefant a debutat prin comercializarea cartilor, Societatea crescand rapid si extinzandu-si modelul de 

afaceri catre un comert electronic generalist, recunoscut pe scara larga ca un mall de familie.  In 

prezent, consumatorii pot alege dintr-o gama larga de produse din mai multe categorii, de la carti la 

produse de infrumusetare si la produse pentru casa. Oferta de produse a Grupului este actualizata 

constant pentru a reflecta schimbarea tendintelor prin utilizarea datelor colectate din observarea 

comportamentului utilizatorilor si al clientilor. In cadrul strategiei sale initiale, Grupul a pus mai mult 

accent pe segmentele neexploatate ale sectorului comertului electronic (de exemplu, carti si produse 

de infrumusetare), unde a castigat o pozitie puternica si o notorietate mare pe fondul unei presiuni 

concurentiale mai slabe, ulterior extinzandu-se pe alte segmente.  
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Oferta de produse a Grupului cuprinde in prezent o gama de 15 categorii, fiecare cu un numar mare 

de produse cu diferite niveluri de pret: produse educationale (carti in limba romana si in limbi straine 

si jucarii), produse de infrumusetare (parfumuri si cosmetice), articole de moda – ceasuri, genti si 

accesorii, bijuterii si ochelari, decoratiuni si produse pentru casa, electronice, nutritie si o categorie de 

produse diverse, care include bauturi si produse gourmet, printre altele.  

 

 

 

Structura veniturilor pe categoriile de produse ale Grupului este prezentata mai jos:  

(sume exprimate in RON, daca nu se indica altfel) Pentru anul incheiat la 31 decembrie    

 2019 2020  Variatie in 
RON 

Variatie % 

      
Carti 50.110.173 69.031.203   18.921.030  37,8% 
Parfumuri 41.870.076 46.997.666   5.127.590  12,2% 
Jucarii 10.838.672 21.864.619   11.025.947  101,7% 
Ceasuri 18.236.416 15.164.691   (3.071.725) -16,8% 
Cosmetice 13.011.860 14.795.182   1.783.322  13,7% 
Carti in limbi straine 7.181.536 14.030.528   6.848.992  95,4% 
Decoratiuni si produse pentru casa 3.205.972 11.501.700   8.295.728  258,8% 
Produse pentru copii si scutece 2.094.788 5.712.952   3.618.164  172,7% 
Produse electronice 2.848.674 4.911.661   2.062.987  72,4% 
Genti si accesorii 2.212.568 2.418.203   205.635  9,3% 
Bijuterii 853.950 1.389.903   535.953  62,8% 
Nutritie 244.796 1.252.061   1.007.265  411,5% 
Ochelari 937.656 1.010.489   72.833  7,8% 
Carti electronice 734.833 327.085   (407.748) -55,5% 
Altele 47.418 270.718   223.300  470,9% 

Venituri totale din comert cu amanuntul online in 
Romania 

154.429.388 210.678.661   56.249.273  36,4% 

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 

si 31 decembrie 2020 elaborate in conformitate cu IFRS 

O parte dintre categorii se bazeaza in principal pe propriile stocuri, in timp ce altele depind in principal 

de stocurile furnizorilor, in functie de conditiile de piata specifice. Categoria de carti in limba romana, 

in prezent cea mai importanta a Grupului, contine putin peste 30.000 de carti aflate la dispozitia 

clientilor, cuprinzand majoritatea titlurilor importante tiparite in limba romana. Categoria cartilor in 

limbi straine cuprinde peste 600.000 de titluri, in principal in limba engleza, majoritatea fiind 
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disponibile pe stocul furnizorilor din SUA si Regatul Unit. Filiala din Republica Moldova se 

aprovizioneaza cu carti in principal de la Societate prin intermediul unui model 2P.  

Alte categorii contin mai putine produse, cum ar fi, categoria „Jucarii si produse pentru copii” cu peste 

14.000 de produse disponibile, parfumurile avand de obicei o gama de peste 3.000 de produse, in timp 

ce categoria „ceasuri” include peste 4.000 de produse. Cartile au reprezentat in mod traditional cel 

mai bine vandut produs al Grupului si aceasta categorie continua sa prezinte oportunitati de crestere 

exceptionala, in contextul in care cheltuielile cu cartile pe cap de locuitor sunt anticipate sa creasca 

foarte rapid in continuare; acest sector pleaca de la un nivel de baza redus comparativ cu economiile 

mai dezvoltate, iar veniturile gospodariilor continua sa creasca in Romania.  

Avand in vedere pozitia importanta a Grupului pe acest segment, acesta este bine plasat pentru a 

beneficia de rezultatele acestei cresteri. Totusi, in viitor, Elefant intentioneaza sa pastreze strategia sa 

de extindere in noi categorii, accelerand in continuare tranzitia de la un mall familial la o piata 

generalista mai larga. Acest lucru va permite Societatii sa ajunga la noi segmente de public, sa 

mareasca frecventa de cumparare si valoarea medie pe comanda.  

Desi nu isi propune sa ofere cele mai mici preturi de pe piata, Grupul pune accent pe a oferi in mod 

constat preturi si conditii competitive. Politica preturilor include preturi agresive la multe produse 

pentru a atrage trafic, in acelasi timp beneficiind de marje ridicate la alte produse. Pe masura ce clientii 

acorda mai multa valoare calitatii serviciilor, iar notorietatea marcii creste, pot fi introduse niveluri mai 

ridicate de pret – strategie implementata deja si demonstrata de cresterea marjelor de Profit Brut (de 

exemplu, in categoria de carti a Grupului). In fine, exclusivitatea este o alta caracteristica cautata de 

consumatori, produsele oferite numai pe platforma Grupului impunand preturi si marje mai mari.  

Competitivitatea nu se bazeaza numai pe oferirea unui pret redus, ci si pe furnizarea unei experiente 

superioare prin asigurarea unui nivel ridicat de produse pe stoc, oferirea de servicii de expediere 

convenabile (livrare in 24-48 de ore prin curier, propriile puncte de ridicare a comenzilor, doua retele 

de casete pentru ridicarea comenzilor, puncte de servicii in unitatile postale) si oferirea unei game de 

optiuni de plata (numerar, card, „cumpara acum, plateste mai tarziu”, puncte bonus).  

Furnizori 

Societatea are o structura internationala de aprovizionare cu furnizori din intreaga lume, din Rusia, 
Turcia, SUA, pana in UE si Marea Britanie.  

Grupul a dezvoltat relatii puternice cu furnizorii relevanti de-a lungul timpului. In categoria cartilor in 

limba romana, de exemplu, exista relatii solide cu toate editurile importante din tara in baza unor 

conditii comerciale bune pentru reduceri si plati. Gradul de concentrare al furnizorilor pentru aceasta 

categorie este redus, deoarece piata editurilor din tara este fragmentata. 

Exista un anumit grad de concentrare a furnizorilor pentru unele dintre celelalte categorii, dar, avand 

in vedere disponibilitatea optiunilor pentru fiecare gama de produse, furnizorii pot fi in general 

inlocuiti intr-un termen adecvat de catre Grup. De exemplu, in 2020, a existat un impact limitat asupra 

relatiilor cu furnizorii din cauza Brexit (un furnizor de carti europene a fost inlocuit cu un concurent si 

s-a renuntat la doi furnizori stabiliti in Regatul Unit din categoria ceasurilor).  

Experienta de utilizare 

Societatea pune un accent important pe experienta de utilizare (user experience). Nivelul scorului NPS, 

cu o valoare de 83 (sursa: Omniconvert SRL), reprezinta o dovada a acestor eforturi. Fiecare pas de-a 

lungul procesului de cumparare este monitorizat si imbunatatit constant.  
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Experienta de cumparare este monitorizata pentru a se desfasura fara probleme pe toate dispozitivele, 

dar dispozitivele mobile sunt pe primul loc. O gama larga de optiuni de plata si livrare sunt oferite 

clientilor pentru a evita bariere in procesul de cumparare.  

De asemenea, o experienta post-vanzare de calitate este asigurata printr-o activitate de asistenta 

clienti eficienta si retururi rapide, la doua 2-clickuri distanta.  

Livrarile si depozitarea 

Majoritatea livrarilor sunt realizate de firme de curierat printre care se numara principalii operatori 

din Romania (DHL, Fan Courier, Cargus, Sameday si altii). 80,4% dintre comenzile de bunuri (excluzand 

serviciile) au fost livrate prin curier in primele sase luni ale anului 2021, 10,6% au fost livrate prin 

intermediul magazinelor de prezentare/punctelor de ridicare a comenzilor din 25 de amplasamente 

(la august 2021, valoare cumulata pentru Romania si Republica Moldova), 6,5% dintre comenzi au fost 

livrate prin intermediul casetelor pentru colete situate in aproximativ 1.350 de amplasamente si 2,5% 

dintre comenzi au fost livrate prin intermediul a aproximativ 600 de unitati (la august 2021) puse la 

dispozitie de Posta Romana.  

In 2020, 25,5% dintre comenzi au fost livrate la adrese din Bucuresti si alte 23,0% au fost livrate la 

adrese din noua dintre cele mai mari orase dupa Bucuresti. In primele sase luni ale anului 2021 24,4% 

dintre comenzi au fost livrate la adrese din Bucuresti si alte 22,7% au fost livrate la adrese din noua 

dintre cele mai mari orase dupa Bucuresti.  

Grupul coordoneaza o vasta retea de livrare catre clientul final, formata atat din retelele de livrare ale 

partenerilor, cat si din propria infrastructura logistica. Societatea opereaza in prezent 10 magazine de 

prezentare in Romania si un magazin de prezentare si 14 puncte de ridicare a comenzilor in Republica 

Moldova si livreaza prin intermediul unor parteneri care dispun de peste 1.950 de alte puncte de 

ridicare a comenzilor (inclusiv Posta Romana). Capacitatile partenerilor includ, de asemenea, 

aproximativ 9.700 de curieri, 23 de centre de sortare si 272 de statii de livrare. Suprafata depozitelor 

s-a extins de la 4.700 de metri patrati exclusiv in Romania la 9.586,26 de metri patrati in 2021 atat in 

Romania, cat si in Moldova, inclusiv o extindere de 4.600 de metri patrati in Romania si un nou depozit 

de 700 de metri patrati in Republica Republica Moldova.  

 

Propriul centru de distributie din Romania al Grupului consta intr-un depozit modern de Clasa A, situat 

in CTPark (aflat la o distanta de 15 km de Bucuresti, pe autostrada A1) cu o suprafata totala de 9.586,26 

de metri patrati si 130 de angajati, care este impartit intre operatiunile de intrari, depozitare si iesiri. 

Capacitatea de receptie este in prezent de 10.000 de bucati (carti) si de 15.000 de bucati (alte categorii) 

pe zi per operator de receptie si consta in activitatea de receptie si depozitare. Capacitatea de 

procesare a livrarilor este 12.000 de comenzi sau 40.000 de linii de comanda pe zi. Procentajul 

comenzilor complete indeplinite la timp este de 98,7% in cazul produselor din stocurile proprii (date la 

nivelul anului 2020); capacitatea totala de depozitare este de aproximativ 1,2 milioane de unitati, iar 

capacitatea de rulaj a depozitului este de aproximativ 400 milioane RON pe an.   
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Grupul considera ca exista suficienta suprafata de depozitare disponibila  pentru a acomoda planul sau 

de extindere.  

Produsele 1P comandate pana la ora 19:00, ora locala, sunt livrate in 24 de ore la destinatii aflate la 

cel mult 500 km de Bucuresti si in 48 de ore in cazul celorlalte destinatii. Livrarea produselor 2P dureaza 

pana la 18 zile.  

Depozitul din Moldova este situat in apropierea capitalei Chisinau, in parcul logistic AGAT, si are o 

capacitate totala de depozitare de 100.000 de unitati si o suprafata totala de depozitare de 700 de 

metri patrati. Capacitatea de rulaj a depozitului este aproximativ 30 milioane RON pe an. Contractul 

de inchiriere a depozitului va expira la 31 Decembrie 2023. Exista si alte parcuri industriale de inalta 

calitate care ofera spatii relevante de depozitare in regiune. 

Plati 

Platile online au fost utilizate pentru comenzi care au reprezentat 31,2% din GMV aferenta anului 2020, 

inregistrand o crestere accentuata comparativ cu 12,5% in 2019 si 11,2% in 2018. Plata in numerar la 

livrare a ramas modalitatea de plata preferata, dar utilizarea acesteia este in scadere. Aceasta 

modalitate de plata a fost utilizata pentru comenzi care au reprezentat 67,2% din GMV aferenta anului 

2020, comparativ cu 85,7% in 2019 si 87,7% in 2018.  

Societatea ofera, de asemenea, prin intermediul unor entitati autorizate in acest sens, facilitati de plata 

de tipul ”Cumpara Acum Plateste Mai Tarziu”, ca forma de finantare a consumatorilor. In plus, toti 

furnizorii principali de carduri de credit sunt acceptati pentru achizitii in rate fara dobanda. Recent, 

Societatea a inceput, de asemenea, sa accepte carduri preplatite sub forma de beneficii pentru angajati 

sau tichete „culturale”. 

Achizitiile pot fi, de asemenea, finantate prin carduri cadou sau partial prin puncte de fidelitare 

castigate. Optiunile de plata vor fi extinse in viitorul apropiat cu portofele precum Google Pay. 

Investitii 

Principalele investitii ale Grupului in ultimii trei ani s-au axat pe dezvoltari tehnologice, cea mai 

importanta fiind platforma de tehnologie pentru comertul electronic, care a fost proiectata de 

Intershop pe baza specificatiilor si cerintelor Grupului. Platforma pune accent pe activitatea 

comerciala, este usor de implementat si intretinut si dispune de functionalitati avansate de interfata 

cu utilizatorul si capacitati lingvistice. De asemenea, platforma este compatibila cu extensii realizate 

prin intermediul interfetei de programare a aplicatiilor (API), permitand functionarea instrumentelor 

dezvoltate de terti destinate utilizatorilor. 

Platforma marketplace si ecosistemul deschis 

Fiind general recunoscuta drept a doua cea mai importanta marca in comertul electronic din Romania 

(pe baza primelor raspunsuri mentionate in 2021; sursa: Raportul Gfk), notorietatea publica a Societatii 

este sprijinita de baza sa de clienti si de traficul online. Grupul ofera o alternativa viabila pentru 

numerosi comercianti care cauta noi canale de vanzari, in special in randul unui public pe care 

considera ca nu il imparte cu concurentii. Avand in vedere aceste aspecte, migrarea catre un model de 

ecosistem de tip marketplace este calea fireasca de urmat in vederea dezvoltarii Grupului. 

Grupul a investit in instrumente de vanzari avansate. Strategia Grupului pentru platforma marketplace 

pune accent pe oferirea catre comercianti a tuturor mijloacelor necesare pentru a realiza vanzari 

ridicate, pastrand standardele calitatii interactiunii cu clientii. Aceste instrumente se bazeaza pe cinci 

piloni: vanzari, marketing, onorarea comenzilor, servicii financiare si tehnologie.  
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Pachetul de tehnologii al Grupului, provenind de la VTEX si Intershop, creeaza o structura eficienta din 

perspectiva costurilor, care ii permite sa valorifice produse tip „Software as a Service” cu cele mai inalte 

performante in domeniu si, in acelasi timp, sa mentina flexibilitatea in dezvoltare. Ecosistemul 

platformei marketplace va fi extins in noi directii verticale, fiecare cu propriul model de monetizare: 

 

✓ Comision pentru utilizarea platformei marketplace: modelul de monetizare de baza. Un anumit 

comision calculat ca procent din valoarea bruta a marfurilor intermediate prin intermediul 

platformei elefant.ro 

✓ Onorarea comenzilor: Elefant va onora comenzile de pe platforma marketplace prin depozitarea 

produselor, operatiuni „pick & pack” (selectare si ambalare), rutare si livrarea catre clientul final. 

Activitatile de onorare a comenzilor vor fi taxate la pretul de cost plus o marja 

✓ Servicii de marketing: Elefant va pune la dispozitia comerciantilor instrumentele de marketing 

necesare pentru promovarea si cresterea vizibilitatii produselor lor. Printre acestea se numara: 

licitatii cu plata per clic pentru pozitiile de afisare platite, marketing prin intermediul motoarelor 

de cautare, pachete de marketing clasic si altele. 

 

Platforma tehnologica 

O fundatie tehnologica solida si infrastructura scalabila pentru a sustine dezvoltarea in viitor 

Tehnologia este unul dintre punctele centrale ale activitatii Grupului si, impreuna cu departamentul 

intern de cercetare-dezvoltare, este esentiala pentru capacitatea Grupului de a isi pune in aplicare 

strategia de afaceri, de a imbunatati performantele operationale, de a mentine scalabilitatea, 

securitatea si flexibilitatea platformei de comert electronic si de a isi consolida pozitia competitiva. 

Grupul a adoptat principiul utilizarii unei infrastructuri bazate exclusiv pe activele esentiale, alegand 

cele mai bune solutii oferite de marea varietate de furnizori IT terti. Utilizarea unor tehnologii flexibile, 

extensibile si deschise prin externalizarea IT asigura un timp de punere pe piata mai rapid si permite 

Elefant sa obtina costuri reduse si sa diminueze la minimum riscul de executie. Unele dintre 

competentele cheie ale echipei IT a Grupului sunt sa identifice cele mai adecvate solutii disponibile pe 

piata si sa stabileasca sistemul de testare si un proces eficient de integrare a furnizorilor.  

Pe baza acestor principii, Grupul a construit o infrastructura tehnologica fiabila si scalabila, care poate 

gestiona volumele mari de tranzactii generate pe platforma sa. In timpul evenimentului „Black Friday” 

din 2020, sistemele IT ale Grupului au avut capacitatea de a oferi la vanzare 1,5 milioane de produse, 

sustinand un trafic total de 630.000 de utilizatori in cadrul a in jur de 1 milion de sesiuni cu o medie de 

aproximativ 7 pagini per sesiune si procesand 36.500 de comenzi. Testele de incarcare efectuate in 

cadrul pregatirilor pentru campania Black Friday din 2020 au confirmat o capacitate potentiala de a 

sustine un volum de cel putin 6-8 ori mai mare decat valorile de varf din timpul Black Friday 2019. 

In vederea atingerii obiectivului de a oferi consumatorilor o gama exceptionala de produse, valoare 

ridicata si confort in realizarea cumparaturilor, Societatea utilizeaza tehnologii precum inteligenta 

artificiala („AI”) si invatare automata in cadrul diferitelor componente ale platformei de comert 

electronic, inclusiv in ceea ce priveste motorul de cautare si functiile de recomandari. 

Toate produsele sunt listate in Intershop, sistemul central al Grupului pentru comert electronic, si sunt 

trimise si in sistemul ERP. In functie de categoriile independente ale produselor Grupului se stabilesc 

structura portofoliului de produse, furnizorii si strategia de achizitie. Unele dintre categorii se bazeaza 

in principal pe propriile stocuri, in timp ce altele depind mai mult de stocurile furnizorilor, in functie de 

conditiile de piata specifice si de categoria produsului. In functie de tipul stocului, se decide listarea 
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produselor in sistemele IT: stocurile la furnizor necesita o integrare speciala si importarea de informatii 

de la furnizori la fiecare cateva ore pentru a actualiza disponibilitatea stocurilor.  

Ecosistemul IT se bazeaza pe o platforma centrala pentru comert electronic, asigurata sub forma de 

„Software as a Service” de catre Intershop. In plus, Societatea beneficieaza de instrumente de 

specialitate in domenii cheie, cum ar fi: 

 

• Tehnologia marketplace: VTEX si easySales 

• Cautari si recomandari inteligente: Algolia si Segmentify 

• Testarea A/B, analizele clientilor: Google Optimize, Omniconvert Explore & Reveal 

• Instrumentare logistica: Postis, Innoship 

• Administrare si depozitare: Axes Software, Entersoft si Qlik 

• Operatii Web: Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, Rundeck, Pingdom, 

Cloudflare, TrackJS 

• Marketing: Google Tag Manager, Antavo, Google Analytics, Google Ads, , Exponea  

• Plati: Oney, PayU si Victoria bank. 

Platformele centrale pentru comertul electronic 

Intershop CaaS („Commerce as a Service”) este platforma centrala a Elefant pentru comertul 

electronic, cu decenii de experienta si o arhitectura cloud de inalta rezilienta in Microsoft Azure, 

reprezentand forta motrice din spatele interfetei web si al sistemului de gestionare a comenzilor al 

Elefant. Intershop dezvolta si comercializeaza aplicatii software dedicate comertului electronic, oferind 

pachete software care permit utilizatorului sa conceapa, sa instaleze si sa exploateze pagini web 

dedicate comertului online. 

Intershop a fost selectat ca furnizor al platformei tehnologice dintr-o lista scurta de candidati, care 

trebuiau sa asigure echilibrul corect intre functii, functionalitate, posibilitate de personalizare, 

securitate si respectarea reglementarilor, experienta dovedita, pret, totul impachetat intr-o oferta 

completa de solutie SaaS la cheie. Platforma asigura componenta de magazin complet, de la pagina 

principala la pagina de plata, integrarea cu instrumentele terte (de exemplu, cu furnizorii de servicii de 

plati) si gestionarea comenzilor, gestionarea promotiilor si gestionarea preturilor pentru tranzactiile 

1P si 2P.  

Platforma Intershop este integrata cu sistemele backend si cu alte platforme si solutii prin intermediul 

solutiei personalizate middleware, dezvoltata intern, Elefant Integration Layer (IL).  

VTEX isi desfasoara activitatea ca furnizor global de solutii de comert si piete electronice, oferind o 

platforma de comert digital care permite clientilor sa construiasca magazine online, sa integreze si sa 

gestioneze comenzile pe toate canalele si sa creeze piete online. Platforma asigura inregistrarea si 

integrarea furnizorilor, managementul informatiilor despre produs pentru tranzactiile 1P si 3P, 

managementul comenzilor si promotiilor pentru tranzactiile 3P si balante si calcule de comisioane. 

Acest furnizor a investit semnificativ in cercetare si dezvoltare cu scopul de a personaliza si adapta 

solutiile cerintelor impuse de Elefant si piata locala. 

Focus pe dispozitivele mobile 

Vanzarile prin intermediul acestui canal au depasit pentru prima data tranzactiile efectuate prin 

intermediul calculatoarelor desktop in 2018. In prezent, comenzile de pe dispozitive mobile reprezinta 

in prezent doua treimi din vanzari (66% in 2020), in crestere de la 48% in 2017. Traficul de pe dispozitive 

mobile a reprezentat aproximativ 79% din traficul total in 2020, in crestere de la 60% in 2017, iar 
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comenzile plasate prin intermediul canalului mobil au reprezentat 68% din totalul comenzilor din 2020 

(967 mii comenzi), in crestere de la 53% in 2018 (608 mii) si de la 64% in 2019 (746 mii). 

Elefant a imbunatatit continuu calitatea interactiunii pe pagina web pentru dispozitivele mobile si pe 

aplicatiile mobile native. In 2020, Societatea a lansat o interfata pentru dispozitive mobile complet 

refacuta, orientata spre oferirea unei calitati superioare a interactiunii de pe dispozitivele mobile, cu 

o interfata simplu de utilizat, cu capacitate de personalizare imbunatatita si cu continut conceput in 

principal pentru canalul mobil. Pe langa imbunatatirea calitatii interactiunii clientilor cu ajutorul 

recomandarilor si motorului de cautare oferite prin intermediul inteligentei artificiale, Societatea a 

introdus si noi functii in aplicatia mobila cum ar fi notificari personalizate push bazate pe datele 

furnizate de consumatori si pe anumite comportamente ale utilizatorilor.  

Infrastructura IT 

Platforma IT a Societatii este conceputa cu scopul de a dezvolta o arhitectura orientata spre servicii si 

care sa faciliteze schimburi de date in siguranta, permitand segmentelor infrastructurii sa functioneze 

independent unul fata de altul, astfel incat o defectiune la unul dintre segmente sa nu provoace o 

cadere a intregului sistem. De asemenea, infrastructura IT poate sustine un volum ridicat de trafic. 

Infrastructurile IT ale Societatii sunt configurate pentru a include backup-uri georedundante care au 

loc cel putin zilnic. 

Dezvoltare interna 

Aplicatiile software si middleware esentiale pentru operatiuni, care includ aplicatiile software, 

integrarile si adaptarile necesare pentru desfasurarea normala a activitatii, sunt dezvoltate si 

intretinute intern de catre echipa de dezvoltatori IT a Grupului si de catre subcontractanti. 

Centre de date 

Grupul apeleaza la servicii asigurate de principalii furnizori de infrastructura cloud - Amazon AWS, 

Microsoft Azure, Google Cloud si altii. 

Securitatea cibernetica 

Se efectueaza periodic audituri de securitate de catre auditori externi certificati, care realizeaza teste 

de penetrare si verifica sistemele software si hardware, practicile digitale ale angajatilor si politicile 

interne privind sistemele IT. Infrastructura de interactiune cu clientii este protejata impotriva 

atacurilor DDoS (blocare distribuita a serviciului) de catre reputatul furnizor Cloudflare (un atac DDoS 

are loc cand mai multe sisteme suprasolicita latimea de banda sau resursele unui sistem vizat).  

Marketing 

Strategia de marketing 

Strategia de marketing a Grupului se bazeaza pe patru piloni cheie: (i) notorietate ridicata a brandului 

cu accent, printre altele, pe promovarea in randul clientilor prin intermediul mai multor canale, pe 

investitii in traficul de pe platformele de socializare prin intermediul campaniilor de marketing pe 

Facebook si pe aplicarea elementelor de identitate vizuala asupra punctelor de ridicare a comenzilor 

pentru a face marca mai usor de recunoscut in orasele in care Grupul este prezent; (ii) traficul si baza 

de clienti sunt maximizate prin oferte personalizate zilnice, reduceri multiple oferite de furnizori si 

diverse campanii promotionale, precum Black Friday, Elefant Days si Giga Sale; (iii) imbunatatirea 

personalizarii si targetingului este obtinuta prin utilizarea unor aplicatii software si a unor tehnici 

comerciale specializate pentru a crea experiente personalizate relevante pentru clienti, prin 
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dezvoltarea de campanii de publicitate directionate, prin aplicarea unei abordari eficiente din punct 

de vedere al costurilor in ceea ce priveste cheltuielile de marketing si prin mentinerea implicarii 

clientilor prin oferirea de comunicari relevante; si (iv) imbunatatirea fidelizarii si retentiei prin 

intermediul Elefant Premium, un program de loialitate disponibil pentru clienti, care ofera puncte de 

loialitate pentru fiecare comanda si care investeste in pastrarea clientilor, ceea ce este mult mai 

rentabil decat atragerea de noi clienti.  

 

Grupul comunica atat prin intermediul canalelor conventionale (above the line, ATL), utilizate pentru 

a consolida notorietatea brandului si pentru atragerea de clienti noi, adica televiziune, radio, presa, 

campanii de responsabilitate sociala, precum si canale online (YouTube, Google sau Facebook), cat si 

prin canale neconventionale (below the line, BTL), utilizate pentru retentie si fidelizare, respectiv 

retargetare prin Google si Facebook, si oferte personalizate. Clientii primesc zilnic oferte personalizat 

promovate prin buletine informative, Facebook si publicitate directionata prin Google si prin alte 

canale. 

Strategia de marketing pune accent si pe crearea de continut neconventional destinat clientilor in 

functie de nevoile si comportamentul acestora. Informatii precise extrase din platforma Societatii sunt 

utilizate pentru analiza fiecarui segment de clienti si pentru a construi abordari directionate si 

personalizate pentru vanzarea produselor.  

Abordarile aferente fiecarei categorii de clienti sunt prezentate in cele ce urmeaza: 

✓ In cazul categoriilor de produse mature (de exemplu, carti, jucarii, parfumuri, ceasuri) 

activitatea de marketing se concentreaza asupra atragerii de clienti noi 

✓ In cazul categoriilor de produse cu o maturitate medie (de exemplu, decoratiuni si produse 

pentru casa, ochelari de soare) activitatea de marketing se concentreaza asupra clientilor 

existenti, precum si asupra atragerii de noi clienti 

✓ In cazul categoriilor de produse noi (de exemplu, nutritie, vinuri si produse gourmet) 

activitatea de marketing se orienteaza spre educarea clientilor vizati. 

 

Activitatile de marketing ale Grupului s-au intensificat in ultimii cativa ani, in vederea cresterii 

notorietatii brandului, de la costuri directe de marketing in valoare de 7,65 milioane RON in 2018 la 

10,97 milioane RON in 2019 si la 15,52 milioane RON in 2020.  

Unul dintre rezultatele acestei intensificari este faptul ca traficul pe platforma Elefant este stimulat in 

mod natural datorita notorietatii mari a brandului si optimizarii cu succes a rezultatelor din motoarele 

de cautare. 26% din sesiunile de trafic inregistrate in prima jumatate a anului 2021 au fost rezultatul 
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traficului organic, iar alte 9% s-au inregistrat din trafic direct (impreuna acumuland o cota de 35% de 

trafic gratuit). Din punct de vedere cantitativ, traficul a crescut cu o rata CAGR de 38% intre 2018 si 

2020, de la 10 milioane de vizitatori unici in 2018 la 13 milioane in 2019 si la 20 milioane in 2020. In 

primele sase luni ale anului 2021, numarul de vizitatori unici s-a majorat la 11,5 milioane de la 9,2  

milioane in prima jumatate a anului 2020 (+25,1%).   

Grupul a derulat 360 de campanii de marketing in 2020, care au avut drept rezultat o notorietate a 

brandului de 24%, conform Raportului Gfk pe baza indicatorului de notorietate care a luat in calcul 

toate mentiunile brandului, calculat ca mentionarea spontana a magazinelor online la intrebari cu 

raspunsuri multiple. Aceasta a fost o crestere semnificativa comparativ cu o notorietate a brandului 

de 7% in 2015. 

Campanii de marketing 

Grupul promoveaza o serie de campanii generale de marketing si vanzari, care vizeaza anumite 

produse cu preturi reduse (unele dintre acestea folosind marcile inregistrate ale Societatii) - un 

element de baza al comertului electronic in Romania si Republica Moldova: Black Friday, Elefant Days, 

Gigasales, Books50, Singles’ Day si Ziua Internationala a Cartii.  

In mai 2021, Grupul a organizat cel mai mare targ de carte online din Romania, cu peste 1 milioane de 

participanti, fata de aproximativ 100 mii de participanti la un targ fizic. Acest eveniment a cuprins peste 

120 de lansari de carte, evenimente in direct, o colaborare cu The British Council si proiecte speciale 

pentru copii.  

Loialitate 

Actualul program de loialitate al Grupului inregistra, la data de 30 iunie 2021, un numar total de 1,6 

milioane de membri, inscrisi in intreaga istorie a acestuia. Orice client poate activa programul de 

loialitate, prin care fiecare leu cheltuit pe platforma genereaza 1 punct in program; 50 de puncte sunt 

acordate automat; daca un client recomanda altui client programul, ambilor li se acorda 100 de puncte. 

Cu punctele adunate si conform unei rate de conversie de 1 punct = 1 RON, clientii beneficiaza de 

cupoane cu valori fixe de 10, 20, 30 sau 40 RON din partea Grupului sau a partenerilor si de cupoane 

pentru livrare gratuita.  

Protectia mediului si responsabilitate sociala  

Grupul pune accent pe reducerea amprentei sale de carbon. Introducerea retelei sale de puncte de 

ridicare a comenzilor, de exemplu, precum si utilizarea amplasamentelor Easybox si unitatilor Postei 

Romane, prin externalizare, au redus numarul de livrari la domiciliu si au promovat livrarea colectiva. 

Pe masura ce se extinde reteaua de puncte si casete de ridicare a comenzilor, se vor inmulti si 

beneficiile in domeniul protectiei mediului. Sprijinul protectiei mediului include certificarea 

durabilitatii BREEAM pentru birouri si depozit. 

Grupul deruleaza un program activ de responsabilitate sociala, care cuprinde initiative menite sa 

sustina dezvoltarea sociala si comunitatile locale, cuprinzand sprijin si donatii in bani si produse catre 

beneficiari precum Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria (2020), cinci biblioteci regionale din Romania 

(2021), Entrepreneurship Academy (2020), retiparirea in limba engleza a Albumului de arta europeana 

din colectia Muzeului National de Arta al Romaniei (2021), Light Into Europe, Daruieste Aripi, Dragoste 

Desculta. 

Printre initiativele de sprijin social se numara programele caritabile mentionate mai sus, donatii de 

carti catre institutiile de educatie din mediul rural, evenimente de voluntariat din partea angajatilor, 

sponsorizarea Romanian Entrepreneurship Academy, contributia la combaterea pandemiei de COVID-
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19 prin furnizarea de masti si alte materiale, diversitatea angajatilor prin faptul ca 72% dintre posturi 

erau ocupate de femei in 2020.  

8. INFORMATII CU PRIVIRE LA STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL SI A 

ACTIONARIATULUI EMITENTULUI 

 

La data prezentului document capitalul social subscris si varsat integral al Emitentului era de 

74.913.600 RON, impartit in 74.913.600 actiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominala de 1 RON pe 

actiune, reflectat prin Actul Constitutiv al Societatii, conform Hotararii AGEA nr. 8 din data de 

17.11.2021 si a Deciziei Consiliului de administratie din data de 20.12.2021, aflate in curs de 

inregistrare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti la data redactarii 

Memorandumului. Actiunile emise de societate au o valoare egala si confera detinatorilor drepturile 

prevazute in Actul Constitutiv. La data prezentului document structura actionariatului Societatii era 

urmatoarea:  

Actionar Numar de actiuni  Procentaj de drepturi 
de vot 

Millennium Gold Resources Limited 44.075.802 58,84% 

Olif B.V. 21.355.061 28,51% 

Catalyst Romania SCA SICAR 7.207.135 9,62% 

Actiuni proprii detinute de societate 2.275.602 3,04% 

 

 

Millenium Gold Resources Limited este o societate infiintata si care opereaza in conformitate cu legile 

din Cipru, principala activitate a acesteia fiind holdingul de investitii cu fonduri proprii cu scopul de a 

dobandi si pastra fie in numele Societatii, fie in numele oricarei alte persoane interpuse, parti sociale, 

actiuni, titluri de creanta, obligatiuni, obligatii emise sau garantate de orice societate, oriunde ar fi 

infiintata, si de a promova infiintarea unor afaceri oriunde in lume si, in acest sens, de a sustine 

infiintarea de societati, parteneriate, asocieri in participatiune, sucursale si, in general, orice alta forma 

de desfasurare a unei afaceri. Principalul actionar al Millennium Gold Resources Limited este Fribourg 

Investment Limited, care, de asemenea, are ca activitate principala holdingul de investitii din fondurile 

proprii, avand ca unic actionar societatea cipriota Chelco Nominees Limited, care a fost infiintata si 

functioneaza in conformitate cu legile din Cipru, avand sediul social in Cyprus, Limassol, Christodoulou 

Chatzipavlou, 221, Helios Court, 3rd floor, 3036, si care este indirect detinuta de dl Ion Sturza. 

 

Olif BV este o societate de tip holding cu raspundere limitata, constituita in Olanda, care este detinuta 

integral de Emerging Europe Accession Fund („EEAF”), un fond de capital privat inchis, constituit sub 

forma de cooperativa in Olanda in 2010. EEAF este un fond de capital privat avand ca tinta companii 

cu capitalizare medie, cu investitii in Romania si Bulgaria. Principalii investitori ai EEAF sunt Banca 

Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Fondul European de Investitii (FEI), Banca 

pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre si DEG (Institutia Germana pentru Finantarea Dezvoltarii). 

BERD si FEI detin, fiecare, cote de peste 25% din contributiile totale la capital. 

 

Catalyst Romania este una dintre companiile majore de venture capital axate pe tehnologie din 

Romania si zona balcanica, care a lansat primul sau fond de 15 milioane EUR in 2012 si, in 2020, fondul 

de generatie a doua, cu o tinta de capitalizare in valoare de 50 milioane EUR. Companiile in care Fondul 
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a investit sunt branduri binecunoscute in Romania, cum ar fi Elefant.ro, Vola.ro, AvocatNet.ro si, de 

asemenea, start-upuri cu un potential mare de a deveni competitori globali, cum ar fi Seedblink, 

123FormBuilder, Omniconvert si altele. Cateva dintre aceste investitii au fost finalizate cu iesiri reusite, 

ca de exemplu vanzarea SmartBill catre Visma, iesirea din Green Horse Games catre sucursala Tencent, 

Miniclip, sau tranzactia dintre VectorWatch si FitBit. Gestionata de o echipa locala, formata din experti 

cu inalta calificare, cu o baza antreprenoriala si financiara in Bucuresti, Catalyst Romania va continua 

sa faca investitii timpurii de crestere de capital in IMM-uri cu sediul in Romania si in alte tari din 

regiunea SEE. Fondul sprijina stadiul incipient al ecosistemului tehnologic din Romania ca partener 

activ de afaceri al companiilor si aduce un know-how indispensabil de scalare a companiilor, resurse, 

parteneri de canal si co-investitori din toata Europa, America de Nord si Asia.  

Catalyst Romania S.C.A. SICAR nu are o persoana fizica care sa detina individual direct sau indirect mai 

mult de 25% din Fond. 

 

9. SOCIETATI AFILIATE SI PROCENTUL DE ACTIUNI DETINUTE  

La data prezentului Memorandum, mentionata pe prima pagina, structura Grupului era urmatoarea:  

 

 

Mall Online SRL 

In 2016 Grupul a intrat pe piata din Republica Moldova prin lansarea unei versiuni localizate a 

platformei web elefant.ro si a unui punct de ridicare a comenzilor. Societatea a devenit asociatul unic 

al Mall Online S.R.L., o societate constituita si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile 

Republicii Moldova, cu sediul social in Chisinau, strada Alexei Sciusev nr.64, MD-2012, Republica 

Moldova, cod fiscal si de identificare 1016600009791 („Filiala din Moldova”) si care a replicat modelul 

de afaceri dezvoltat de Societate in Romania pe piata comertului electronic din Republica Moldova. Nu 

exista restrictii, taxe sau alte riscuri semnificative de acest gen asociate transferului de fonduri de la 

aceasta filiala. 

Expansiunea geografica in Republica Moldova permite extinderea pietei clientilor potentiali de la 19 

milioane de persoane la 22 de milioane. Ritmul ridicat de dezvoltare a activitatii in Republica Moldova 

in intervalul 2017-2019 a convins Grupul sa majoreze investitiile in capacitatile la nivel local (onorarea 

comenzilor, aprovizionare si marketing) pentru a satisface nevoia de experienta de cumparaturi 

completa a clientilor. Filiala are oportunitatea de a obtine o cota semnificativa pe o piata 

subexploatata. Modelul de afaceri al platformei din Moldova cuprinde in prezent urmatoarele procese 

localizate: (i) o retea de puncte de ridicare a comenzilor in toata Republica Moldova (15 puncte, 

58,84% 28,51% 9,62% 
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procesul de extindere continuand); (ii) un serviciu de livrare intern; (iii) o echipa comerciala locala, care 

dezvolta un proces de aprovizionare adaptat la piata locala (inclusiv din Republica Moldova, Rusia, UE 

si alte tari); (iv) infrastructura de onorare a comenzilor, care permite dezvoltarea propriilor lanturi de 

aprovizionare astfel incat sa includa aprovizionarea de pe piete precum Rusia; si (v) o echipa de 

marketing locala, care elaboreaza propria strategie de marketing.  

Nivelul de GMV obtinut de Filiala din Moldova in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 a 

fost de 12,0 milioane RON, inregistrand o crestere de 85,9% fata de anul anterior. Principala categorie 

care a generat aceste venituri a fost cea a cartilor (cuprinzandu-le pe cele scrise in limbile romana, rusa 

si engleza), urmata de categoria produselor de infrumusetare (parfumuri si cosmetice). Marja bruta 

totala aferenta acestei GMV a fost de 19% in 2020. Numarul Clientilor Activi in acelasi an a fost de 

39.000, dublu fata de 2019. Valoarea medie a comenzii (AOV) aferenta aceleasi perioade a anului 2020 

a fost de 148 RON, fiind in general similara cu AOV a elefant.ro. Numarul vizitelor pe pagina web in 

2020 a fost de peste doua ori mai mare fata de 2019, ajungand la 3,3 milioane, numarul de comenzi 

aferent fiind de 82.000. 

Capitalul social al filialei este de 5.400 MDL, iar reprezentantul legal este Alexandru Namasco. Numarul 

de angajati este de 48 de persoane (media pentru primele sase luni ale 2021).  

Mammoth Software SRL 

In aprilie 2017, Societatea a infiintat filiala detinuta integral, Mammoth Software SRL, o societate cu 

raspundere limitata, constituita si desfasurandu-si activitatea in prezent in conformitate cu legile din 

Romania, cu sediul social in Bucuresti, Romania, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etaj 5, camera 

1, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/5488/2017, cod unic de inregistrare 

37409897 („Mammoth Software”), catre care au fost externalizate serviciile de dezvoltare tehnologica 

ale Grupului.  

Mammoth Software SRL presteaza Societatii servicii constand in dezvoltare software si comert 

electronic si este compusa din fosti angajati ai Societatii (un numar de 15 salariati). Mammoth Software 

SRL va facilita, conform planurilor, si operarea platformei marketplace a Grupului.  

 

Nu exista o dependenta economica a Emitentului de cele doua filiale ale sale.  

10. INFORMATII CU PRIVIRE LA CONDUCEREA EMITENTULUI  

 

ADMINISTRAREA SOCIETATII 

Consiliul de administratie al Societatii („Consiliul de Administratie” sau „CA”) este format in total din 

cinci membri („Administratorii”): un membru executiv, care este directorul general al Societatii si 

patru membri neexecutivi. Administratorii sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un 

mandat de cel mult patru ani si pot fi realesi pentru mandate consecutive de patru ani. Consiliul de 

Administratie alege Presedintele Consiliului de Administratie dintre membrii sai, iar mandatul 

Presedintelui nu poate depasi durata mandatului sau in calitate de membru al consiliului. Actualul 

Consiliu de Administratie al Societatii are un membru independent pe baza criteriilor stabilite de Legea 

Societatilor. Mandatele tuturor Administratorilor actuali expira la 18 august 2022. 

Consiliul de Administratie poate sa indeplineasca toate actele oportune si necesare in vederea 

indeplinirii obiectului de activitate al Societatii, exceptandu-le pe acelea pe care legea sau Actul 

Constitutiv le prevad in sarcina adunarii generale a actionarilor, precum si pe acelea pe care CA le-a 
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delegat directorului general si directorului financiar, care reprezinta Societatea in relatia cu tertii in 

limitele prevazute de Actul Constitutiv si Legea numarul 31/1990.  

Componenta actuala a Consiliului de Administratie 

Tabelul urmator cuprinde numele, data nasterii, functia, anul numirii si anul in care expira actualul 

mandat pentru fiecare dintre Administratorii Societatii: 

Nume Data nasterii Functia Data 
expirarii 

mandatului 

Perioada in care 
persoana a detinut 

functia/ postul 
actual 

Ion Sturza 9 mai 1960 
Presedinte, Administrator 

Neexecutiv 
18 august 

2022 
Incepand cu 
30.08.2020 

Sergiu Chirca 7 decembrie 1971 
Membru,  

Administrator Executiv  
18 august 

2022 
Incepand cu 
30.08.2020 

Marius-Aurel Ghenea 4 iunie 1968 
Membru, Administrator 

Neexecutiv 
18 august 

2022 
Incepand cu 
30.08.2020 

Dan - Anatolevici 
Vidrascu 

6 decembrie 1978 
Membru,  

Administrator Neexecutiv  
18 august 

2022 
Incepand cu 
30.08.2020 

Valentin-Romeo Tabus 
10 septembrie 

1967 

Membru,  
Administrator Neexecutiv 

Independent  

18 august 
2022 

Incepand cu 
30.08.2020 

Domnul Ion Sturza este fondatorul Societatii si actualul presedinte al consiliului de administratie atat 

al Societatii, cat si al Fribourg Investment Limited (un grup de investitii cu prezenta in mai multe tari 

europene si care controleaza Millennium). Domnul Sturza este licentiat al Facultatii de Economie din 

cadrul Universitatii de Stat din Republica Moldova cu o experienta vasta in domeniul investitiilor, in 

industria petroliera si in relatii internationale. Domnul Sturza a ocupat functiile de membru al 

Parlamentului, ministru al economiei, viceprim-ministru si prim-ministru al Republicii Moldova. Intre 

anii 2001 si 2004 a ocupat functia de diretor general al Rompetrol Moldova, iar in perioada 2004-2009 

a ocupat functia de vicepresedinte si director general adjunct si membru al Rompetrol Group Olanda. 

Domnul Sturza este fondator si presedinte de onoare al fundatiei de caritate „Fundatia Sturza”, care 

desfasoara activitati caritabile in domeniul educatiei si protectiei sociale. 

Domnul Sergiu Chirca, directorul general (CEO) al Societatii, este doctor in economie, absolvent cu 

distinctie al Academiei de Studii Economice din Republica Moldova. De asemenea, a obtinut diploma 

de master in management la Arthur D. Little School of Management (Boston College) in SUA. Domnul 

Sergiu Chirca are o experienta vasta in domeniul investitiilor si al serviciilor bancare, detinand anterior 

functii de conducere in sistemul bancar si fonduri de investitii. Din 2009 pana in prezent, este Partener 

Coordonator al fondului Fribourg Capital in Romania, fiind implicat de 10 ani in dezvoltarea 

companiirlor din industria tech si ecommerce.  

Domnul Marius-Aurel Ghenea este membru neexecutiv al Consiliului de Administratie si licentiat al 

Facultatii de Electronica si Telecomunicatii, specializarea Inginerie Electronica. Pe langa specializarea 

in IT, dl. Ghenea are o experienta bogata in investitii, leadearship, marketing si management, 

dobandite atat din participarea la numeroase programe de formare, cat si din functiile pe care le-a 

detinut in diverse companii. Domnul Marius Ghenea are peste 20 de ani de experienta ca antreprenor 

si business-angel, cu numeroase investitii de succes in sudul si estul Europei, fiind cel care a lansat 

startup-ul Flamingo, iar in prezent consiliaza majoritatea investitiilor fondului Catalyst Romania. S-a 

implicat activ in sprijinirea mediului de business din Romania prin functia de vicepresedinte in cadrul 

AMRCR, membru al consiliului AOTR, presedinte al AMRO, vicepresedinte al Fundatiei VentureConnect 

si consilier in cadrul Maastricht School of Management Romania. 
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Domnul Valentin Romeo Tabus, membru neexecutiv al Consiliului de Administratie, este licentiat in 

Informatica/Inginerie Software al Universitatii din Craiova si a obtinut un MBA prin intermediul 

Programului MBA Romano-Canadian (McGill, Universitatea din Quebec - Montreal, ASE Bucuresti). Cu 

peste 20 de ani de experienta in investitiile de capital privat in Europa de Sud-Est, a fost implicat in 

toate etapele procesului de investitii al mai multor fonduri (Romanian-American Enterprise Fund, 

Balkan Accession Fund si Emerging Europe Accession Fund), activand calitatea de administrator 

neexecutiv in diverse companii din sectoarele IT, financiar, industrial si servicii. 

Dl. Dan-Anatolevici Vidrascu, membru neexecutiv al consiliului de administratie, este licentiat al 

Facultatii de Stiinte Politice si Administrative a Universitatii din Bucuresti, iar printre competentele sale 

se numara leadershipul si managementul. Domnul Vidrascu are o experienta remarcabila in industria 

de carte. Din 1998 pana in prezent, este directorul general al Editurii Litera, cel mai mare grup editorial 

din Romania incepand cu anul 2010. Este, de asemenea, cofondator al Societatii si fost director general 

al acesteia in perioada 2010-2017. 

 

CONDUCEREA EXECUTIVA 

Directorii 

Actualii Directori Executivi ai Societatii carora le-au fost delegate atributii sunt enumerati in tabelul de 
mai jos: 

Nume Data nasterii Functia 
Perioada in care persoana a 

detinut functia/ postul actual 

Sergiu Chirca 7 decembrie 1971 Director General Incepand cu 24 noiembrie 2017 

Gherasim Briceag 16 martie 1992 Director Financiar Incepand cu 21 octombrie 2019 

Potrivit hotararii Consiliului de Administratie din data de 24 noiembrie 2017, dl. Sergiu Chirca a fost 

numit director general (CEO). Directorul General este responsabil de managementul zilnic, in limitele 

obiectului de activitate al Societatii, si cu respectarea competentelor exclusive rezervate Consiliului de 

Administratie sau Adunarii Generale a Actionarilor prin lege sau prin Actul Constitutiv. Directorului 

General i-au fost conferite atributii generale de reprezentare a Societatii fata de terte persoane in 

anumite limite prevazute in Actul Constitutiv si in contractul de mandat. 

Potrivit hotararii Consiliului de Administratie din data de 21 octombrie 2019, dl. Gherasim Briceag a 

fost numit directorul financiar (CFO) al Societatii. Dl. Briceag este un director al Societatii potrivit 

prevederilor Legii Societatilor si i-au fost delegate anumite autoritati de administrare si reprezentare 

in limitele Actului Constitutiv, printre care: raportarea interna catre conducere, actionari si institutii 

financiare; solicitarea de informatii pentru analiza financiara ale sucursalelor din alte tari si asigurarea 

comparabilitatii datelor, verificarea cerintele de raportare a conformitatii cu IFRS, urmarirea si 

calcularea deviatiilor de la buget si de la indicatorii de performanta, organizarea procesului de 

bugetare al Societatii, etc  

Dl. Gherasim Briceag s-a alaturat Elefant in 2018. Are peste trei ani de experienta in efectuarea de 

audituri externe la companii de diferite dimensiuni, inclusiv clienti din sectorul comercial si sectorul 

financiar, in cadrul companiilor KPMG si Moore Stephens. In aceasta calitate, avea responsabilitatea 

de a mentine conformitatea cu cerintele legislative, de a imbunatati controalele externe si de a reduce 

riscul financiar si comercial. Dl. Briceag a acumulat abilitati profesionale solide in domeniul financiar, 

fiind licentiat in Finante, Contabilitate, Asigurari si Piete de Capital si absolvent al Universitatii 

Americane din Bulgaria in 2014. 

Alte Persoane Cheie ale Societatii  
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Pe langa Administratorii si Directorii Societatii, urmatorii angajati esentiali ai Societatii sunt considerati 

relevanti in a stabili faptul ca Grupul dispune de experienta si cunostintele de specialitate adecvate 

pentru gestionarea activitatii: 

Nume Functia 
Perioada in care persoana a detinut 

functia/ postul actual 

Alexander Minza 
Director pentru comert electronic al 

Societatii  
Incepand cu noiembrie 2019 

Dan Sturza 
Director pentru dezvoltarea activitatii al 

Societatii 
Incepand cu aprilie 2020  

Daniel Neacsu Director comercial al Societatii Incepand cu noiembrie 2019 

Calin Spiridon Director de marketing al Societatii Incepand cu aprilie 2021  

Roxana Carmina Stan Director tehnic al Societatii Incepand cu iunie 2017 

Alexandra Negoescu Director de resurse umane al Societatii Incepand cu octombrie 2019 

Alex Namasco Director general al Filialei din Moldova Incepand cu 15 iulie 2020 

Dl. Alexander Minza este directorul pentru comert electronic al Societatii. Beneficiind de profunde 

cunostinte tehnice, antreprenoriale si in domeniul produselor, dl. Alexander Minza a acumulat 

experienta ca dezvoltator, consultant si mentor in domeniul aplicatiilor software open source, cu stagii 

de pregatire in cadrul Microsoft Academic Program, Dell EMEA Global Online. E-commerce, AdTech. 

Dl. Alexander Minza este licentiat in Stiinte si a obtinut titlul de master in Informatica in 2006. In 2012, 

i-a fost decernat, in cadrul TechCrunch Moscow 2012, premiul „Startup Battle Finalist”. 

Dl. Dan Sturza este director pentru dezvoltarea activitatii al Societatii si a fost implicat in Societate inca 

de la infiintarea acesteia. Dl. Dan Sturza a absolvit facultatea de Administrare a Afacerilor la 

Universitatea din Bath, Regatul Unit, si a activat in cercetare, analiza investitiilor, identificarea 

oportunitatilor de tranzactii si structurare, inainte de a prelua un rol deplin in cadrul Societatii. 

Incepand cu 2017, activeaza in cadrul Societatii cu norma intreaga, odata cu initierea migrarii catre o 

noua platforma de comert electronic, iar, in prezent, activitatea sa se concentreaza exclusiv asupra 

dezvoltarii platformei marketplace. In ultimii ani, dl. Sturza a fost activ si pe scena startup-urilor. El a 

gestionat infiintarea Spherik Accelerator in numele Fribourg Capital, fiind unul dintre partenerii din 

cadrul proiectului. A fost un mentor activ si a participat ca membru al juriului la numeroase evenimente 

Demo Days. 

Dl. Daniel Neacsu este directorul comercial al Societatii din 2018. El are peste 14 ani de experienta pe 

piata comertului electronic si a detinut, de asemenea, functia de director comercial in cadrul EMAG in 

perioada 2011-2015. Dl. Daniel Neacsu a absolvit Universitatea Romano-Americana in 2007 si a obtinut 

un master in Drept Comercial in 2009. In 2015, a urmat cursurile BISM - fosta MSM Romania 

(Maastricht School of Management Romania). Experienta sa in comertul electronic, lansarea 

produselor si formator in vanzari face parte din cariera lui de succes, in acelasi timp contribuind cu 

pasiune la dezvoltarea activitatii si cresterea profiturilor. 

Dl. Calin Spiridon s-a alaturat Societatii in 2021 pentru a isi desfasura activitatea ca manager de 

marketing. Studiile sale includ o licenta in Administrarea si Managementul Afacerilor acordata de 

SNSPA si un masterat in Management si Comunicarea in Afaceri. De asemenea, in 2015, a obtinut o 

diploma in marketing din partea Oxford College of Marketing. Dl. Calin Spiridon are o experienta de 

peste 5 ani in marketing si marketing digital in cadrul Henkel, Altex si Orange si este fondatorul 

EduMatch, prima platforma din Romania unde elevii de liceu pot alege facultatea potrivita pentru ei.  
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Dna. Roxana Carmina Stan este directorul tehnic al Societatii. Ea beneficiaza de cunostinte solide in 

domeniul informaticii si de o experienta de peste 18 ani in dezvoltarea aplicatiilor software, cu accent 

pe scalabilitatea platformelor de comert electronic cu volum mare de operatiuni.  

Dna. Alexandra Negoescu este directorul de resurse umane al Societatii din 2019, cu o vasta 

experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane, salarizarii si gestionarii conturilor. De 

asemenea, ea a acumulat o experienta solida in recrutare in cadrul Tabanet Technology in perioada 

2017-2019 si a fost expert in cadrul companiei romanesti de comert cu amanuntul online eMAG.ro 

timp de peste 10 ani. Dna. Alexandra Negoescu este licentiata in Drept si Administratie. 

Dl. Alex Namasco s-a alaturat Grupului in 2013, in calitate de director financiar, si in prezent conduce 

Filiala din Republica Moldova ca director general. El are o experienta de peste patru ani in domeniul 

serviciilor de consultanta pentru companii, cu realizari in domeniul finantarii tranzactiilor (structurarea 

si negocierea datoriilor si tranzactii cu capital privat), precum si cunostinte solide in reorganizarea si 

dezvoltarea startup-urilor. Pregatirea sa educationala cuprinde o licenta in Finante si un master in 

Administrarea Afacerilor in cadrul Finance- IESE Business School, Universitatea din Navarra. 

 

Ion Sturza, Dan Vidrascu si Sergiu Chirca detin actiuni in Millenium Gold Resources Limited, actionar al 

Emitentului. 

 

11. DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJATII EMITENTULUI 

La 30 iunie 2021, Grupul avea 248 de angajati cu contracte de munca pe perioada determinata si 

nedeterminata. In vederea atingerii ambitioaselor obiective de afaceri si pentru a extinde capacitatile 

organizatiei, Grupul acorda prioritate construirii unei culturi a inaltei performante, promovata de 

echipe si contribuitori individuali. Grupul ridica stabileste permanent noi standarde in procesul de 

recrutare si in ciclul anual de evaluare a performantelor. Principalul obiectiv este sa atraga oameni cu 

potential ridicat (atat in domeniile tehnice, cat si in cele netehnice) si sa le ofere un spatiu in care sa 

se dezvolte si sa creasca. 

Grupul isi trateaza toti angajatii in mod egal, indiferent de gen, varsta, invaliditate, starea de sanatate, 

nationalitate, origine etnica, religie, confesiune, neapartenenta la nicio confesiune, convingeri 

religioase, apartenenta la sindicate, identitate de gen, stare civila sau stil de viata, inclusiv in evaluarea 

performantelor si in luarea de decizii privind angajarea si promovarea. Grupul sprijina in mod activ 

femeile care aleg cariere in industria tehnologiei si, in ultimii ani, femeile au reprezentat aproximativ 

70% din numarul total al angajatilor Grupului. 

Numarul mediu de angajati ai Grupului a fost de 267 in 2018, 238 in 2019, 240 in 2020 si 248 in primele 

sase luni ale anului 2021. Numarul mediu de angajati ai Emitentului Elefant Online a fost de 241 in 

2018, 206 in 2019, 192 in 2020 si 186 in primele sase luni ale anului 2021.  

Costurile cu leasingul de personal au reprezentat aproximativ 40% din costurile totale cu personalul in 

primele noua luni ale anului 2020 si 60% in al patrulea trimestru al anului 2020 cu ocazia Black Friday.  

Grupul foloseste programe de stimulente care recompenseaza angajatii cu prime in functie de 

realizarea unor indicatori cheie de performanta cantitativi si calitativi sau de succesul inregistrat de 

anumite proiecte dedicate unui anumit domeniu operational. Niciunul dintre angajatii Grupului nu este 

reprezentat de un sindicat, nici nu intra sub incidenta unui contract colectiv de munca.  
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Grupul a acordat permanent atentie formarii angajatilor sai si elaboreaza si pune in practica planuri de 

formare si dezvoltare a carierei pentru salariatii din diversele sale segmente de activitate.  

Organigrama Elefant Online S.A. la nivelul lunii Octombrie 2021 era urmatoarea: 

 

 
68% din angajatii Elefant Online aveau studii medii si 32% aveau studii superioare (date la Octombrie 

2021).  

12. COTA DE PIATA SI PRINCIPALII COMPETITORI 

Pozitia concurentiala solida a Grupului este rezultatul eforturilor sale de marketing concentrate, care 
l-au ajutat sa creeze una dintre principalele marci in sectorul cumparaturilor online din Romania cu o 
notorietate spontana de top in categoria magazinelor online pe baza primelor raspunsuri mentionate 
(pe locul de al doilea in 2021, potrivit Raportului Gfk) pe o piata unde popularitatea brandului unui 
comerciant si increderea in aceasta sunt de o importanta cruciala.  

Potrivit aceluiasi raport si pe baza aceluiasi criteriu, marca Elefant a Grupului s-a clasat pe primul loc 
in categoria cartilor in limba romana, pe locul al doilea in categoria cartilor in limbi straine, pe locul al 
doilea in categoria ceasurilor si pe locul al treilea in categoria jucariilor din punctul de vedere al 
notorietatii brandului in 2021. 

13. DETALIEREA STRUCTURII CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE DE ACTIVITATE 

SAU LINII DE BUSINESS 

 

Emitentul isi desfasoara activitatea pe doua segmente principale, respectiv un segment major de 
comert cu amanuntul online si o componenta mai mica de comert cu amanuntul in magazine fizice, pe 
doua piete geografice, adica principala piata a Societatii, Romania, si in Republica Moldova. Veniturile 
sale reprezinta pretul tranzactiei la care este indreptatit Grupul in contrapartida cu livrarea bunurilor 
si serviciilor catre clientii sai. 

Tabelele de mai jos prezinta structura veniturilor totale ale Grupului in functie de pietele geografice si 
de categorii, in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 comparativ cu perioada de 6 luni 
incheiata la 30 iunie 2020: 

(sume exprimate in RON, daca nu se indica altfel) Pentru perioada de sase luni 
incheiata la 30 iunie 

 Variatie 

 2020 2021  RON % 

      
Venituri: Comert cu amanuntul online  91.273.192   92.877.292    1.604.100  1,8% 
Venituri: Comert cu amanuntul in magazine fizice  1.674.304   1.822.797    148.493  8,9% 
Venituri: Republica Moldova  4.667.829   5.803.536    1.135.707  24,3% 
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Venituri: Marketing online  540.158   1.104.904    564.746  104,6% 
Venituri: Livrari catre clienti  4.229.005   4.602.451    373.446  8,8% 
Venituri: Taxe de procesare  995.861   987.614    (8.247) -0,8% 

Venituri din vanzarea de marfuri si servicii  103.380.349   107.198.594    3.818.245  3,7% 

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului pentru anii incheiati la 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2019, respectiv 31 

decembrie 2020, intocmite in conformitate cu IFRS si Situatiile Financiare Interimare Consolidate Neauditate, dar revizuite, pentru perioada 

de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 intocmite in conformitate cu IFRS. 

Venituri: comert cu amanuntul online defalcat pe categorii de produse 

(sume exprimate in RON, daca nu se indica altfel) Pentru perioada de sase luni 
incheiate la 30 iunie 

 Variatie 

 2020 2021  RON % 

      
Vanzarea de carti 33.396.758 36.190.738   2.793.980  8,4% 
Vanzarea de parfumuri 17.614.915 17.330.751   (284.164) -1,6% 
Vanzarea de jucarii 9.692.397 8.304.911   (1.387.486) -14,3% 
Vanzarea de ceasuri 6.071.887 5.232.934   (838.953) -13,8% 
Vanzarea de cosmetice 7.377.628 4.748.011   (2.629.617) -35,6% 
Vanzarea de carti in limbi straine 5.731.688 7.387.557   1.655.869  28,9% 
Vanzarea de decoratiuni si produse pentru casa 3.953.779 4.297.350   343.571  8,7% 
Vanzarea de produse pentru copii si scutece 2.802.301 2.213.471   (588.830) -21,0% 
Vanzarea de electronice 1.963.851 1.873.860   (89.991) -4,6% 
Vanzarea de genti si accesorii 992.448 1.395.187   402.739  40,6% 
Vanzarea de bijuterii 533.220 564.668   31.448  5,9% 
Vanzarea de produse de nutritie 353.180 921.112   567.932  160,8% 
Vanzarea de ochelari 501.422 709.751   208.329  41,5% 
Vanzarea de carti electronice 161.064 112.950   (48.114) -29,9% 
Vanzarea de alte articole 126.654 1.594.041   1.467.387  1158,6% 

Venituri totale din comert cu amanuntul online in 
Romania 

 91.273.192   92.877.292    1.604.100  1,8% 

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului pentru anii incheiati la 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2019, respectiv 31 

decembrie 2020, intocmite in conformitate cu IFRS si Situatiile Financiare Interimare Consolidate Neauditate, dar revizuite, pentru perioada 

de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 intocmite in conformitate cu IFRS. 

Venituri in functie de pietele geografice 

(sume exprimate in RON, daca nu se indica altfel) Pentru perioada de sase luni 
incheiate la 30 iunie 

   

 2020 2021  Variatie in 
RON 

Variatie % 

      
 Romania  98.712.520   101.395.058    2.682.538  2,7% 
    din total venituri, % 95,5% 94,6%  -0,9% -0,9% 
 Venituri: Republica Moldova  4.667.829   5.803.536    1.135.707  24,3% 
    din total venituri, % 4,5% 5,4%  0,9% 19,9% 

Venituri din vanzarea de marfuri si servicii  103.380.349   107.198.594    3.818.245  3,7% 

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului pentru anii incheiati la 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2019, respectiv 31 

decembrie 2020, intocmite in conformitate cu IFRS si Situatiile Financiare Interimare Consolidate Neauditate, dar revizuite, pentru perioada 

de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 intocmite in conformitate cu IFRS. 

Tabelele de mai jos prezinta structura veniturilor totale ale Grupului in functie de pietele geografice si 
de categorii, in exercitiile financiare incheiata la 31 decembrie 2019 si la 31 decembrie 2020:  

 

(sume exprimate in RON, daca nu se indica altfel) Pentru anul incheiat la 31 
decembrie 

   

 2019 2020  Variatie in 
RON 

Variatie % 

      
Venituri: Comert cu amanuntul online  154.429.388   210.678.661    56.249.273  36,4% 
Venituri: Comert cu amanuntul in magazine fizice  5.119.369   3.890.950   (1.228.419) -24,0% 
Venituri: Moldova  6.048.147   11.274.323    5.226.176  86,4% 
Venituri: Marketing online  407.042   1.522.386    1.115.344  274,0% 
Venituri: Livrari catre clienti  4.407.679   9.970.274    5.562.595  126,2% 
Venituri: Taxe de procesare  1.151.101   2.180.337    1.029.236  89,4% 

Venituri din vanzarea de marfuri si servicii  171.562.726   239.516.931    67.954.205  39,6% 
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Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului incepand cu si pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 

elaborate in conformitate cu IFRS  

Venituri: Comert cu amanuntul online defalcat pe categorii de produse 

(sume exprimate in RON, daca nu se indica altfel) Pentru anul incheiat la 31 decembrie    

 2019 2020  Variatie in 
RON 

Variatie % 

      
Vanzarea de carti 50.110.173 69.031.203   18.921.030  37,8% 
Vanzarea de parfumuri 41.870.076 46.997.666   5.127.590  12,2% 
Vanzarea de jucarii 10.838.672 21.864.619   11.025.947  101,7% 
Vanzarea de ceasuri 18.236.416 15.164.691   (3.071.725) -16,8% 
Vanzarea de cosmetice 13.011.860 14.795.182   1.783.322  13,7% 
Vanzarea de carti in limbi straine 7.181.536 14.030.528   6.848.992  95,4% 
Vanzarea de decoratiuni si produse pentru casa 3.205.972 11.501.700   8.295.728  258,8% 
Vanzarea de produse pentru copii si scutece 2.094.788 5.712.952   3.618.164  172,7% 
Vanzarea de electronice 2.848.674 4.911.661   2.062.987  72,4% 
Vanzarea de genti si accesorii 2.212.568 2.418.203   205.635  9,3% 
Vanzarea de bijuterii 853.950 1.389.903   535.953  62,8% 
Vanzarea de produse de nutritie 244.796 1.252.061   1.007.265  411,5% 
Vanzarea de ochelari 937.656 1.010.489   72.833  7,8% 
Vanzarea de carti electronice 734.833 327.085   (407.748) -55,5% 
Vanzarea de alte articole 47.418 270.718   223.300  470,9% 

Venituri totale din comert cu amanuntul online in 
Romania 

154.429.388 210.678.661   56.249.273  36,4% 

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului incepand cu si pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 

elaborate in conformitate cu IFRS 

Venituri in functie de pietele geografice 

(sume exprimate in RON, daca nu se indica altfel) Pentru anul incheiat la 31 
decembrie 

   

 2019 2020  Variatie in 
RON 

Variatie % 

      
 Romania  165.514.579   228.242.608    62.728.029 37,9% 
    din total venituri, %  96,5%   95,3%  -1,2% -1,2% 
 Venituri: Moldova  6.048.147   11.274.323    5.226.176 86,4% 
    din total venituri, %  3,5%  4,7%    1,2%  33,5% 

Venituri din vanzarea de marfuri si servicii  171.562.726   239.516.931    67.954.205  39,6% 

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului incepand cu si pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 

elaborate in conformitate cu IFRS 

 

14. CLIENTI PRINCIPALI / CONTRACTE SEMNIFICATIVE 

Clienti 

Prin natura activitatii sale, Emitentul nu este dependent de un numar limitat de clienti importanti. 

Datele Societatii pentru primele sase luni ale anului 2021 arata ca valoarea produselor achizitionate 

de femei este de 2,26 ori mai mare decat valoarea produselor cumparate de barbati. Comenzile plasate 

de femei au reprezentat 64,7% din venituri in aceeasi perioada, principalele categorii de produse ale 

Elegant, cum sunt cartile, parfumurile, jucariile si ceasurile, atragand mai mult interes din partea 

clientilor femei. Totodata, unele categorii de produse, cum sunt cosmeticele, beneficiaza de mai multe 

comenzi recurente din partea femeilor. 

O proportie de 56% din comenzi au venit de la clienti care aveau o varsta cuprinsa intre 25 si 44 de ani, 

in primele sase luni ale anului 2021. 

La 30 iunie 2021, majoritatea clientilor erau domiciliati in Romania – 85,11%. Alte tari de origine 

notabile ale clientilor Societatii sunt Regatul Unit (3,06%), Canada (2,75%), Statele Unite (2,67%), 
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Germania (1,3%) si Republica Moldova (0,81%). In Romania, cel mai mare numar de clienti provine din 

Bucuresti (31,82% din clientii romani) si din judetele Timis (8,29%), Cluj (7,90%), Iasi (5,63%) si Brasov 

(4,60%).   

Numarul mediu de comenzi per client in intervalul ianuarie 2018 - iunie 2021 a fost de 2,55, in timp ce 

valoarea medie pe comanda a crescut de la 135 RON in 2018 la 168 RON in 2019 si a fost in valoare de 

191 RON in 2020.  

Cresterea traficului pe platformele Grupului a generat un numar mai mare de Clienti Activi. Totodata, 

accelerarea cresterii traficului este reflectata si de o proportie mai mare a clientilor fideli (care lanseaza 

mai mult de o comanda). Comenzile plasate de clientii fideli au reprezentat 58% din totalul comenzilor 

din 2020.  

 

Contracte importante 

Contracte referitoare la platforma 

Contractul cu Intershop. Platforma utilizata in prezent de Societate a fost dezvoltata si este intretinuta 

in cadrul unei relatii contractuale pe care Societatea a avut-o de-a lungul anilor cu Intershop. 

Contractul in actuala forma incheiat cu Intershop, pentru prestarea de servicii CaaS, este reglementat 

de legea germana, are un termen de valabilitate initial de 36 de luni (pana in aprilie 2024), cu prelungiri 

consecutive de 12 luni, daca niciuna dintre parti nu notifica contrariul cu cel putin trei luni inainte de 

expirarea contractului. 

Serviciile pot fi utilizate si in beneficiul afiliatilor Elefant. In temeiul acestei clauze, Mammoth Software, 

filiala Societatii, are dreptul sa dezvolte platforma marketplace impreuna cu VTEX, pe baza platformei 

puse la dispozitie de Intershop. 

Contractul cu VTEX. Platforma marketplace este dezvoltata in temeiul contractului in derulare, 

reglementat de legea engleza, intre VTEX si Mammoth Software, iar solutia se bazeaza pe platforma 

pusa la dispozitie in temeiul Contractului cu Intershop. In general, se aplica termenele si conditiile 

standard ale VTEX, dar partile au negociat un set de reguli special pe temele esentiale.  

Contractul a fost incheiat pe o perioada de 60 de luni (pana in mai 2026) si, ulterior acestei date, se 

prelungeste automat cu perioade suplimentare echivalente, daca nu este reziliat. Ambele parti dispun 

de optiunea de a rezilia contractul in orice moment, sub rezerva unui preaviz. 

Platforma de tip marketplace dezvoltata de Mammoth Software este inchiriata Societatii in baza unui 

contract de inchiriere, Societatii fiindu-i acordat dreptul de a administra platforma, de a inscrie terti in 

platforma si de a incasa comisioanele de vanzari aferente. In contravaloarea drepturilor acordate, 

Societatea va achita catre Mammoth Software un tarif lunar, ce include atat costurile cu dezvoltarea 

si mentenanta platformei marketplace (inclusiv costurile de finantare) precum si marja de profit 

aplicabila, stabilita la valoarea de piata.  

Accesul tertilor la platforma va fi acordat persoanelor fizice si/sau juridice care finalizeza procesul de 

inscriere stabilit de Societate si cu conditia acceptarii termenelor si conditiilor Societatii aferente 

inscrierii.   

Contracte de imprumut  

Contractul de imprumut nr. 39/2021 cu Patria Bank. La 9 martie 2021, Societatea a incheiat un 

contract de imprumut cu Patria Bank S.A. („Patria”), in temeiul caruia banca a convenit sa puna la 

dispozitia Societatii o facilitate de credit reinnoibila neangajanta in valoare de pana la 11.000.000 RON. 
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Scopul imprumutului este finantarea necesarului de capital circulant pentru sustinerea activitatii 

curente a Societatii, iar scadenta finala a acestuia este la data de 8 martie 2023.  

Contractul de Imprumut nr. 39/2021 cu Patria este garantat cu: (i) o ipoteca mobiliara asupra 

conturilor bancare deschise de Societate la Patria; (ii) o ipoteca mobiliara asupra stocurilor; (iii) o 

ipoteca mobiliara asupra marcii inregistrate Elefant.ro; si (iv) cesionarea fondurilor obtinute din 

politele de asigurare incheiate de Societate in legatura cu Contractul de Imprumut nr. 39/2021 cu 

Patria. 

Contractul de imprumut nr. 40/2021 cu Patria Bank. La aceeasi data cu contractul de imprumut 

prevazut mai sus, adica 9 martie 2021, Societatea a incheiat un al doilea contract de imprumut cu 

Patria, avand ca obiect o facilitate de credit la termen neangajanta in valoare de pana la 7.000.000 

RON si avand ca scop: (i) refinantarea datoriei existente a Societatii fata de Banca Transilvania S.A. si 

Alpha Bank si (ii) finantarea necesarului de capital circulant pentru sustinerea activitatii curente, a 

cheltuielilor generale si a altor cheltuieli cu materii prime, alte materiale si articole de inventar. 

Data scadentei finale a Contractului de Imprumut nr. 40/2021 cu Patria este 16 martie 2026, in timp 

ce printre garantii se numara: (i) o ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de Elefant la 

Patria; (ii) o ipoteca mobiliara asupra stocurilor; (iii) o ipoteca mobiliara asupra marcii inregistrate 

Elefant.ro; si (iv) cesionarea fondurilor obtinute din politele de asigurare. 

Contractul de imprumut nr. 134 /2021 cu Patria Bank. La 21 septembrie 2021, Societatea a incheiat 

un nou contract de imprumut cu Patria Bank (contractul de imprumut nr. 134 / 21.09.2021) pentru o 

suma de 8.000.000 RON (opt milioane) pentru a fi utilizat pentru cheltuieli generale. 

Data scadentei finale a contractului de imprumut Patria 134/2021 este 15 septembrie 2026, in timp ce 

garantiile includ: (i) ipoteca mobila asupra conturilor bancare deschise de Elefant la Patria; (ii) ipoteca 

mobila asupra stocurilor; (iii) ipoteca mobila asupra marcii comerciale Elefant.ro; si (iv) alocarea 

incasarilor politelor de asigurare. 

Contractul de imprumut nr. SMB2/117175/CSC/25.10.2021 cu Unicredit Bank S.A.  

La data de 25.10.2021, Societatea a incheiat un contract de credit pe termen scurt cu Unicredit Bank 

SA (”Contratul de Credit”), in valoare totala de 4.800.000 RON, pentru a fi utilizat pentru nevoi 

generale, data scadenta a Creditului fiind 28.01.2022.  

Indeplinirea obligatiilor asumate prin Contractul de Credit este garantata cu urmatoarele: (i) ipoteca 

mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile Societatii prezente si viitoare deschise la 

Unicredit, (ii) ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de carte prezente si viitoare ale Societatii, 

aflate la adresa din Chiajna, Jud. Ilfov, str. Industriilor, nr. 141; (iii) ipoteca mobiliara asupra creantelor 

banesti rezultate din politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Unicredit, 

avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit garantia in favoarea Unicredit.   

Contractele de imprumut cu Fribourg Investments Limited. La 24 februarie 2021, Societatea a incheiat 

cu Fribourg Investment Limited, o societate constituita si care opereaza in conformitate cu legile din 

Cipru, cu sediul social in Cipru, Limassol, Chr. Chatzipavlou, 221, HELIOS COURT, etaj 1, cod postal 3036, 

inregistrata in registrul operatorilor economici cu nr. 227345, („Fribourg”) un contract de imprumut, 

care a actualizat si consolidat cinci contracte de imprumut anterioare incheiate intre cele doua 

persoane juridice. Fribourg a pus la dispozitia Societatii suma de 2.000.000 EUR, constand in sumele 

principale ale imprumuturilor consolidate prin acest contract.  Acestea sunt imprumuturi la termen, 

cu o scadenta finala la 31 decembrie 2024, dar nu mai devreme de rambursarea imprumuturilor 
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acordate Societatii de catre Patria, carora le sunt subordonate. Imprumuturile au atasata o dobanda 

de 6% pe an, care nu include impozitele cu regim de retinere la sursa. 

La 16 august 2021 Societatea a incheiat cu Fribourg Investment Limited un al doilea contract de 

imprumut pentru suma de 500.000 EUR („Al Doilea Contract cu Fribourg”), cu o dobanda de 6% pe an, 

net de impozitare la sursa si o scadenta la 31 decembrie 2021, sub rezerva respectarii altor conventii 

contractuale. Restul termenilor si conditiilor sunt identici cu cei din Primul Contract cu Fribourg.  

Contractul de Imprumut nr. 213/2021 cu Alpha Bank. La 10 august 2021, Societatea a incheiat, in 

calitate de codebitor si garant, Contractul de Imprumut nr. 213/2021 cu Alpha Bank, cu scadenta finala 

la 10 august 2026, potrivit caruia banca a convenit sa puna la dispozitia filialei Societatii, Mammoth 

Software, o facilitate de credit la termen in valoare maxima de 500.000 EUR. Scopul imprumutului este 

finantarea/refinantarea costurilor de investitie (CAPEX) alaturi de investitorii externi (inclusiv 

Intershop) in legatura cu dezvoltarea platformei de comert electronic de catre Mammoth.  

Contractul de imprumut prevede ca Societatea este codebitor si garant personal al Mammoth. 

Imprumutul este garant prin mai multe garantii constituite de Mammoth, precum si printr-o ipoteca 

mobiliara asupra conturilor bancare curente deschise de Societate la Alpha Bank. Aceasta ipoteca 

mobiliara constituita de Societate contine o serie de obligatii, printre care (i) realizarea unui rulaj al 

operatiunilor Societatii prin intermediul conturilor acesteia deschise la Alpha Bank in valoare minima 

egala cu valoarea imprumutului si a costurilor si dobanzii aferente; si (ii) neretragerea niciunei sume 

sau neefectuarea niciunei plati din conturile ipotecate fara acordul prealabil in scris din partea Alpha 

Bank. 

Contractul cu Litera 

Societatea a incheiat contractul cadru de vanzare-cumparare nr. 306 din 25 noiembrie 2020 cu editura 

Litera, in temeiul caruia Litera se angajeaza sa vanda Societatii produse pe care Societatea le poate 

ulterior revinde catre clientii sai, fara nicio restrictie. Contractul, reglementat de legile Romaniei, 

respecta modelul cadru utilizat de Societate in cazul majoritatii furnizorilor. Litera nu are dreptul de a 

cesiona sau transfera niciunul dintre drepturile si/sau obligatiile prevazute in contract fara acordul 

prealabil al Societatii. 

Contractul este valabil timp de un an de la data semnarii si se prelungeste automat cu perioade 

succesive de 12 luni, cu exceptia cazului in care oricare dintre parti solicita incetarea acestuia cu cel 

putin 15 zile in avans. 

15. PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI 

 

Elefant Online isi desfasoara activitatea ca una dintre principalele platforme de comert electronic din 
Romania. Principalii indicatori financiari si operationali ai activitatii sunt prezentati in continuare 

 
(sume exprimate in RON, 
daca nu se indica altfel) 

Anul incheiat la 31 
decembrie  Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 

 2019 2020  2020 2021 

      
Indicatori financiari      

GMV   195.297.852   271.957.378    117.007.721   120.703.216  
Venituri   171.562.726   239.516.931    103.380.349   107.198.594  
Profit Brut  33.470.568   53.934.633  23.691.970 26.505.380 
Marja de Profit Brut, % 19,5% 22,5%  22,9% 24,7% 
EBITDA Ajustata  (6.027.132)  6.347.999    2.228.133   772.194  
EBITDA Ajustata din Venituri, 
% 

-3,5% 2,7%  2,2% 0,7% 
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Fluxuri libere de numerar  (5.298.693)  12.417.296    (7.838.850)  (24.176.846) 
      
Indicatori operationali      

Sesiuni  44.356.383   64.811.969    29.168.738   30.137.717  
Numar de ordine  1.165.874   1.426.626    610.726   619.463  
Valoarea Medie a Unui Ordin 
(Average Order Value (AOV) 

 167,5   190,6    191,6   194,8  

Sursa: Compania si Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019, respectiv 31 decembrie 

2020, intocmite in conformitate cu IFRS si Situatiile Financiare Interimare Consolidate Neauditate, dar revizuite, pentru perioada de sase luni 

incheiata la 30 iunie 2021 intocmite in conformitate cu IFRS si date ale Societatii. 

General Merchandise Value - GMV  

Grupul obtine marea majoritate a veniturilor sale in principal prin vanzarea de bunuri, dintre care cele 
mai importante sunt: carti, parfumuri, cosmetice, electronice, ochelari, ceasuri, decoratiuni si produse 
pentru casa, produse pentru copii si jucarii. Cresterea GMV aferenta bunurilor si serviciilor 
comercializate pe platformele Grupului (si care, in viitor, vor face si obiectul tranzactiilor dintre 
cumparatori si comercianti pe platforma de tip marketplace a Grupului), este foarte importanta pentru 
dezvoltarea financiara sanatoasa a Grupului.  

Clientii Activi au manifestat o crestere constanta in timp a implicarii participative („customer 
engagement”) in relatia cu platformele Grupului. Aceasta implicare este monitorizata prin intermediul 
GMV per Client Activ, care este calculata ca GMV Totala la nivelul Elefant impartita la numarul de 
Clienti Activi.  

Majorarea GMV reprezinta fundamentul unei cresteri puternice a veniturilor nete ale Grupului. De 
asemenea, cresterea GMV si a GMV per Client Activ este un indicator general important al sanatatii 
Grupului, deoarece aceasta tinde sa fie rezultatul cresterii numarului de clienti care viziteaza platforma 
de comert electronic a Grupului, precum si al cresterii nivelului de implicare participativa si fidelitate, 
demonstrata de frecventa vizitelor si achizitiilor, numarul de oferte afisate sau numarul de produse 
vandute intr-o anumita perioada.  

GMV per Client Activ a Grupului s-a majorat cu o rata de crestere CAGR de 8,5% in intervalul 2018 - 
2020.  

Abordarea conducerii Grupului este sa stimuleze cresterea GMV printr-o combinatie de demersuri in 
vederea obtinerii unui nivel de excelenta in ceea ce priveste selectia gamei de produse disponibile, 
pretul si experienta de livrare, precum si dezvoltarea continua in timp a platformelor Grupului, toate 
sustinute de tendinte ale pietei favorabile. 

Acei factori care influenteaza componentele cheie ale GMV a Grupului si GMV per Client Activ sunt 
prezentati in cele ce urmeaza. 

 

Traficul pe platformele Grupului 

Traficul, reprezentat de numarul de vizitatori ai platformelor Grupului, s-a majorat de la 36,4 milioane 
pe an in 2018 la 44,4 milioane pe an in 2019 si la 64,8 milioane pe an in 2020, astfel cum se prezinta 
mai jos:  
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Sursa: date ale Societatii 

 

Clienti Activi  

Grupul atrage clienti pe platformele sale si ii fidelizeaza prin intermediul unei diversitati de produse si 
servicii conexe, precum si al unei experiente generale de cumparaturi de inalta calitate.  

Numarul de Clienti Activi a crescut constant incepand cu 2018, cu o rata de crestere CAGR de 21,9% 
intre valoarea inregisrata la 31 decembrie 2018 si cea inregistrata la 31 decembrie 2020. La 30 iunie 
2021 s-a inregistrat o usoara scadere de 0,2% fata de 30 iunie 2020, in contextul in care pandemia de 
COVID-19 a facut ca tot mai multi consumatori sa devina clienti ai Grupului in timpul perioadei de 
restrictii de circulatie. 

In viitor, Grupul anticipeaza ca va continua cresterea numarului de Clienti Activi, datorita lansarii 
platformei de tip marketplace.  

 
Valoarea medie a unei comenzi (AOV – Average Order Value) 

AOV a crescut de la 135,3 RON in 2018 la 167,5 RON in 2019 si la 190,6 RON in 2020, in principal 
datorita extinderii ofertelor aferente catalogului de produse si diferitelor combinatii de produse, 
datorita unui numar mai mare de articole per comanda, precum si intensificarii eforturilor de 
marketing ale Grupului, in special prin utilizarea unor aplicatii software specializate si a unor tehnici 
comerciale care creeaza experiente personalizate cu relevanta ridicata pentru clientii sai.  

 

 

In general, Grupul preconizeaza ca Valoarea Medie a Comenzilor va continua sa creasca in viitor. 

36,4
44,4

64,8

2018 2019 2020

135
168

191

2018 2019 2020

AOV (RON)

Trafic (mil.) 

AOV – Average Order Value - Valoarea Medie a Comenzilor, sursa: Date ale Societatii 
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Profitul Brut si Marja Profitului Brut  

In contextul domeniului de activitate al Emitentului Profitul Brut este un indicator calculat ca venituri 

minus suma costului cu marfurile si a costului cu cheltuielile de transport pe o anumita perioada. Astfel, 

Profitul Brut a crescut de peste doua ori in ultimii trei ani, de la 23,1 milioane RON in 2018 la 33,5 

milioane RON in 2019 si la 53,9 milioane RON in 2020, cu o rata de crestere CAGR de 52,8%. Marja 

Profitului Brut s-a majorat de la 16,9% in 2018 la 19,5% in 2019 si la 22,5% in 2020. 

16. SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE SI 

GRADUL DE INDATORARE AL EMITENTULUI 

 

Venituri 

Veniturile din vanzarea de marfuri si servicii in anul incheiat la 31 decembrie 2020 au crescut cu 39,6% 

fata de anul incheiat la 31 decembrie 2019 ca urmare a unei majorari a veniturilor atat din vanzarea 

de marfuri, cat si din prestarea de servicii. Aceasta, impreuna cu cresterea numarului de Clienti Activi 

cu 29,9%, este atribuita extinderii catre noi linii de produse si impactului eforturilor de marketing 

derulate in 2020 (costurile de marketing au crescut cu 4,49 milioane RON in 2020), precum si 

initiativelor continue de imbunatatire a serviciilor de asistenta a clientilor si a experientei acestora. 

Cresterea veniturilor din vanzarea de marfuri si servicii a fost sustinuta si de o majorare a cererii pentru 

produsele Grupului pe fondul pandemiei de COVID-19, in special in perioada aprilie 2020 - iunie 2020. 

Veniturile Grupului s-au majorat cu 3.818.245 RON sau 3,7%, de la 103.380.349 RON in perioada de 

sase luni incheiata la 30 iunie 2020 la 107.198.594 in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021, 

in principal datorita cresterii veniturilor din servicii si extinderii in Moldova.  

Prima jumatate a anului 2021 a fost caracterizata de persistenta pandemiei de COVID-19, ceea ce a 

adus restrictii stricte la inceputul anului si redeschiderea treptata a economiei Romaniei incepand cu 

luna martie, in contextul in care cresterea numarului de cazuri raportate s-a diminuat si vaccinurile au 

devenit disponibile publicului larg.  

Veniturile inregistrate pe segmentul geografic al Romaniei s-au majorat cu 2.682.538 RON sau 2,7%, 

de la 98.712.520 RON in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2020 la 101.395.058 in perioada de 

sase luni incheiata la 30 iunie 2021.  

Veniturile inregistrate pe segmentul geografic al Republicii Moldova s-au majorat cu 1.135.707 RON 

sau 24,3%, de la 4.667.829 RON in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2020 la 5.803.536 in 

perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021.  

Veniturile din vanzarea de marfuri si servicii au atins valoarea de 239.516.931 RON in anul incheiat la 

31 decembrie 2020, comparativ cu 171.562.726 RON incheiat la 31 decembrie 2019, marcand o 

crestere de 67.954.205 RON sau 39,6%. Aceasta crestere a rezultat in principal din majorarea cu 36,4% 

a veniturilor din comertul cu amanuntul online din Romania. Principalele cresteri s-au inregistrat la 

veniturile din carti, cu 18,9 milioane RON sau 37,8%, veniturile din jucarii, cu o crestere de 11 milioane 

RON sau 101,7%, veniturile din decoratiuni si produse pentru casa s-au majorat cu 8,3 milioane RON 

sau 258,8%, cartile in limbi straine cu o crestere a veniturilor de 6,8 milioane RON sau 95,4% 

comparativ cu anul anterior. 

Rezultatele din 2020 au fost sustinute partial de restrictiile de mobilitate impuse in Romania, care au 

directionat cererea de consum catre ofertele digitale. Dupa inregistrarea unor rezultate solide in ceea 

ce priveste vanzarile in primavara anului 2020, Grupul a obtinut vanzari puternice si in vara si pe 

parcursul anului. De-a lungul anului 2020, Elefant a inregistrat o crestere semnificativa de 30% a 
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clientilor activi, precum si un nou record in ceea ce priveste AOV, 190,6 RON. Continuarea cresterii 

puternice a marcilor furnizorilor a contribuit, de asemenea, la majorarea veniturilor Grupului si la 

imbunatatirea indicatorilor cheie de performanta aferenti clientilor.  

Veniturile din vanzarea de marfuri si servicii inregistrate pe segmentul geografic al Romaniei s-au 

majorat cu 62.728.029 RON sau 37,9%, de la 165.514.579 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2019 

la 228.242.608 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2020, stimulate in principal de cresterea 

veniturilor din comertul cu amanuntul online.   

Veniturile inregistrate pe segmentul geografic al Republicii Moldova s-au majorat cu 5.226.176 RON 

sau 86,4%, de la 6.048.147 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2019 la 11.274.323 RON in anul 

incheiat la 31 decembrie 2020, stimulate in principal de cresterea veniturilor din comertul cu 

amanuntul online si in magazinele fizice. Aceasta crestere este atribuita majorarii numarului de Clienti 

Activi, extinderii catre noi combinatii de produse si impactului activitatilor de marketing derulate. 

Cheltuieli de exploatare 

Cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 5.090.537 RON sau 5%, de la 101.475.061 RON in perioada 

de sase luni incheiata la 30 iunie 2020 la 106.565.598 RON in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 

2021. La nivel anual, cheltuielile de exploatare au crescut cu 55.031.109 RON sau 30,8% de la 

178.425.921 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2019 la 233.457.030 RON in anul incheiat la 31 

decembrie 2020 si cu 28.062.710 RON sau 18,7%, de la 150.363.211 RON in anul incheiat la 31 

decembrie 2018 la 178.425.921 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2019. 

 

(RON) Pentru anul incheiat la  
31 decembrie 2019 

 Pentru anul incheiat la  
31 decembrie 2020 

RON % din chelt. 
operationale 

% din 
venituri 

 RON % din chelt. 
operationale 

% din 
venituri 

        
Cheltuieli de exploatare 
Cheltuieli privind marfurile  130.847.628  73% 76%   172.693.417  74% 72% 

Cheltuieli cu transportul   7.244.530  4% 4%   12.888.881  6% 5% 
Cheltuieli cu personalul  13.864.740  8% 8%   16.132.742  7% 7% 
Cheltuieli de marketing  12.324.729  7% 7%   16.812.952  7% 7% 
Cheltuieli cu chiriile  1.327.955  1% 1%   349.833  0% 0% 
Alte cheltuieli de exploatare   12.816.339  7% 7%   14.579.205  6% 6% 

Total cheltuieli de exploatare  178.425.921  100% 104%   233.457.030  100% 97% 
 

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului incepand cu si pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 si 31 Decembrie 2020 

elaborate in conformitate cu IFRS  

 

(RON) Pentru perioada de sase luni incheiate la  
30 iunie 2020 

 Pentru perioada de sase luni incheiate la  
30 iunie 2021 

 

RON % din chelt. 
operationale 

% din 
venituri 

 RON % din chelt. 
Operationale 

% din 
venituri 

 

         
Cheltuieli de exploatare        
Cheltuieli privind marfurile  73.813.447  73% 71%   75.119.253  70% 70%  

Cheltuieli cu transportul   5.874.932  6% 6%   5.573.961  5% 5%  
Cheltuieli cu personalul  7.740.991  8% 7%   9.323.099  9% 9%  
Cheltuieli de marketing  7.097.739  7% 7%   9.298.621  9% 9%  
Cheltuieli cu chiriile  291.956  0% 0%   517.817  0% 0%  
Alte cheltuieli de exploatare s  6.655.996  7% 6%   6.732.847  6% 6%  

Total cheltuieli de exploatare  101.475.061  100% 98%   106.565.598  100% 99%  

Sursa: Situatiile Financiare Intermediare Consolidate Neauditate, dar revizuite incepand cu data de si pentru perioada de sase luni incheiata 

la 30 iunie 2021 pregatite in conformitate cu IFRS 

Aceasta crestere generala a rezultat in principal din majorarea costurilor marfurilor, de transport, de 

marketing si a altor cheltuieli de exploatare, conform explicatiilor de mai jos. 

Costul marfurilor 
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Costul marfurilor s-a majorat cu 1.305.806 RON sau 1,8%, de la 73.813.447 RON in perioada de sase 

luni incheiata la 30 iunie 2020 la 75.119.253 RON in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021. 

Aceasta crestere a rezultat din majorarea vanzarilor de pe platformele de comert electronic ale 

Grupului si din imbunatatirea marjei profitului brut.  

In termeni anuali, costul marfurilor s-a majorat cu 41.845.789 RON sau 32%, de la 130.847.628 RON in 

anul incheiat la 31 decembrie 2019 la 172.693.417 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2020. 

Cresterea de 32% a rezultat in principal din cresterea volumelor, avand in vedere ca veniturile totale 

din comertul cu amanuntul online in Romania s-au majorat cu 36,4%. Drept urmare, Profitul Brut din 

marfuri al Grupului a crescut cu 61% comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2019 de la 33.470.568 

RON la 53.934.633 RON.   

De asemenea, costul marfurilor s-a majorat cu 22.983.473 RON sau 21,3%, de la 107.864.155 RON in 

anul incheiat la 31 decembrie 2018 la 130.847.628 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2019. Aceasta 

crestere a rezultat din majorarea cu 23,4% a veniturilor totale din comertul cu amanuntul online in 

Romania si din imbunatatirea marjei profitului brut. 

Cheltuielile cu costurile de transport 

Cheltuielile cu costurile de transport au scazut cu 300.971 RON sau -5,1%, de la 5.874.932 RON in 

perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2020 la 5.573.961 RON in perioada de sase luni incheiata la 

30 iunie 2021. Scaderea cheltuielilor cu transportul in perioada incheiata la 30 iunie 2021 comparativ 

cu perioada incheiata la 30 iunie 2020 s-a datorat in principal cresterii numarului de curieri si 

optimizarii livrarii comenzilor in functie de dimensiunea si greutatea acestora. 

Cheltuielile cu costurile de transport au crescut cu 5.644.351 RON sau 77,9%, de la 7.244.530 RON in 

anul incheiat la 31 decembrie 2019 la 12.888.881 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2020 si cu 

1.737.512 RON sau 31,6%, de la 5.507.018 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2018 la 7.244.530 

RON in anul incheiat la 31 decembrie 2019.  

Majorarea din 2020 a survenit in principal ca urmare a unei cresteri de 22,4% a numarului de comenzi 

procesate si a unei cresteri de 38,8% a numarului de articole. Ca o consecinta a pandemiei de COVID-

19, in special in perioada incepand cu aprilie 2020, serviciile de curierat si-au majorat taxele de livrare 

pentru a isi sustine activitatea. Drept urmare, costul mediu cu livrarea per comanda a crescut de la 6,2 

RON in anul incheiat la 31 decembrie 2019 la 9,0 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2020. 

Cheltuielile cu salariatii 

Cheltuielile cu salariatii au crescut cu 1.582.108 RON sau 20,4%, de la 7.740.991 RON in perioada de 

sase luni incheiata la 30 iunie 2020 la 9.323.099 RON in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021, 

in timp ce, in anul incheiat la 31 decembrie 2020, aceste cheltuieli au ajuns la valoarea de 16.132.742 

RON, comparativ cu 13.864.740 RON incheiat la 31 decembrie 2019 si 13.770.321 RON in anul incheiat 

la 31 decembrie 2018, reprezentand o crestere de 16,4% in 2020 si, respectiv, de 0,7% in 2019.  

Majorarea anuala a costurilor cu remuneratiile si salariile a fost provocata in principal de de cresterea 

salariului lunar mediu per salariat de la 4.298 RON in 2018 la 4.855 RON in 2019 si 5.602 RON in 2020. 

Numarul mediu de salariati ai Grupului in 2020 a fost de 240, reprezentand o crestere de 0,8% 

comparativ cu 2019 (238 de salariati) si o scadere de -10,9% fata de 2018 (267 de salariati).  

Tendinta de crestere a salariilor din Romania urmeaza o tendinta generala la nivelul UE, ceea ce a 

contribuit, de asemenea, la majorarile anuale prezentate mai sus. 

Cheltuielile de marketing 

Cheltuielile de marketing au crescut cu 2.200.882 RON sau 31%, de la 7.097.739 RON in perioada de 

sase luni incheiata la 30 iunie 2020 la 9.298.621 RON in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021, 

in timp ce, in anul incheiat la 31 decembrie 2020, aceste cheltuieli au ajuns la valoarea de 16.812.952 
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RON, comparativ cu 12.324.729 RON incheiat la 31 decembrie 2019 si 8.825.603 RON in anul incheiat 

la 31 decembrie 2018, reprezentand o crestere de 36,4% in 2020 si, respectiv, de 39,6% in 2019.   

Diminuarea costurilor de marketing din primul semestru al anului 2020 a rezultat in principal din 

decizia initiala a Grupului de a isi reduce activitatile de marketing, justificata de incertitudinea cu privire 

la evolutia viitoare a pandemiei de COVID-19. In trimestrul al doilea al anului 2020, Grupul a decis sa 

majoreze suplimentar investitiile pe termen lung in activitatile de marketing personalizat in vederea 

atragerii de noi clienti si stimularii evolutiei favorabile existente in ceea ce priveste clientii. 

Alte cheltuieli de exploatare 

Totalul altor cheltuieli de exploatare a crescut cu 76.851 RON sau 1,2%, de la 6.655.996 RON in 

perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2020 la 6.732.847 RON in perioada de sase luni incheiata la 

30 iunie 2021. Cheltuielile de exploatare au ajuns la valoare de 14.579.205 RON in anul incheiat la 31 

decembrie 2020, reprezentand o crestere de 13,8% comparativ cu valoarea de 12.816.339 RON in anul 

incheiat la 31 decembrie 2019, care, la randul sau, a reprezentat o crestere de 16,2% fata de valoarea 

de 11.028.602 RON in anul incheiat la 31 decembrie 2018. 

Cresterea cu 13,8% a altor cheltuieli de exploatare in 2020 a fost provocata in principal de majorarea 

investitiilor Societatii in servicii de tehnologie si alte servicii conexe mentenantei actualei platforme 

web si, de asemenea, de cresterea vanzarilor de articole fragile, care a dus la o majorare a costurilor 

cu ambalarea.  

Profitul inainte de deducerea dobanzilor, impozitelor si de includerea deprecierii si a amortizarii 

(EBITDA), profitul inainte de deducerea dobanzilor si impozitelor (EBIT) si activul net contabil 

 
(sume exprimate in RON, 
daca nu se indica altfel) 

Anul incheiat la 31 
decembrie  Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 

 2019 2020  2020 2021 

      
Indicatori financiari      

EBITDA   (6.027.132)  6.347.999    2.228.133   772.194  
EBIT (17.217.954) 451.457  (601.314) (3.375.093) 
Activ net contabil  (21.088.137)  (23.173.268)    (22.932.238)  (27.723.623) 

EBITDA se calculeaza prin ajustarea profitului din activitati continue excluzand impactul impozitarii, 

costurilor nete cu finantarea, deprecierea, amortizarea si pierderile din depreciere. 

In perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2020, Grupul a inregistrat o valoare pozitiva a EBITDA, 

de 6,3 milioane RON, reprezentand o crestere cu 12,4 milioane RON comparativ cu EBITDA negativa 

de -6 milioane RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2019. Aceasta evolutie 

demonstreaza scalabilitatea platformei Grupului si imbunatatirea eficientei operatiunilor acestuia. 

EBITDA a mentinut o valoare pozitiva de 0,8 milioane RON in primul semestru al anului 2021, in pofida 

volatilitatii conditiilor de pe piata. 

 

EBIT se calculeaza prin ajustarea profitului din activitati continue excluzand impactul impozitarii si a 

costurilor cu dobanzile. Valoarea acestui indicator in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 

2021 este deasemenea pozitiva de 0.45 milioane RON, inregistrand o crestere semnificativa de la 

valoarea negativa de 17.2 milioane RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2019. 

Rezumatul situatiei consolidate a pozitiei financiare 

Urmatorul tabel prezinta situatia consolidata a pozitiei financiare a Grupului pentru anii incheiati la 31 

decembrie 2019 si 31 decembrie 2020, precum si situatia consolidata prescurtata a pozitiei financiare 

a Grupului pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021: 

 

(RON) Anul incheiat la 31 decembrie  
Perioada de sase luni incheiata 

la 30 iunie  
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 2019 2020  2020 2021 

      
Active      
Total active imobilizate   19.869.279   29.226.923   22.736.822  33.060.623  
Total active circulante  50.939.391   65.255.579   52.089.587  46.026.046  

Total active  70.808.670   94.482.502   74.826.409  79.086.669  
      
Pasive      
Total capitaluri  (21.088.137)  (23.173.268)  (22.932.238)  (27.723.623) 
      
Datorii      
Total datorii pe termen lung  18.217.670   24.939.664   18.115.847  33.528.152  
Total datorii pe termen scurt  73.679.137   92.716.106   79.642.800  73.282.140  

Total datorii  91.896.807   117.655.770   97.758.647  106.810.292  
      
Total Pasive  70.808.670   94.482.502   74.826.409    79.086.669  

 

Active 

Urmatorul tabel prezinta un tablou al activelor Grupului la datele indicate: 

 
(RON) Anul incheiat la 31 decembrie  

Perioada de sase luni 
incheiata la 30 iunie   

 2019 2020  2020 2021  

       
Active       
Active imobilizate       
Imobilizari necorporale  12.817.236   16.778.199   13.919.706  20.857.758   
Imobilizari corporale  852.647   1.335.567    1.341.740  1.351.960   
Alte active imobilizate  858.966   1.138.284    1.116.815  1.229.353   
Active aferente dreptului de 
utilizare 

 5.340.430   9.974.873    6.358.561  9.621.552   

Total active imobilizate  19.869.279   29.226.923   22.736.822 33.060.623   
       
Active circulante       
Stocuri  33.649.665   40.239.861   39.395.061  36.328.526   
Creante comerciale si alte 
creante 

 2.420.494   4.053.551    8.010.413  5.761.937   

Plati in avans  1.700.629   1.893.948    1.347.507  2.246.270   
Numerar si echivalente de 
numerar 

 13.168.603   19.068.219    3.336.606  1.689.313   

Total active circulante  50.939.391   65.255.579   52.089.587  46.026.046   
       
Total active  70.808.670   94.482.502   74.826.409 79.086.669   

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului incepand cu si pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 si 31 Decembrie 2020 

elaborate in conformitate cu IFRS si Situatiile Financiare Intermediare Consolidate Neauditate, dar revizuite incepand cu data de si pentru 

perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 pregatita in conformitate cu IFRS 

Comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2019, activele totale ale Grupului au crescut cu 33,4%, 
preponderent datorita cresterilor capitalului de lucru, precum si introducerii IFRS 16 (in urma careia 
Grupul a fost nevoit sa recunoasca un activ cu drept de utilizare in valoare de 10 milioane RON, o 
majorare cu 4,6 milioane RON fata de anul anterior).  

Numerarul si echivalentele de numerar si balantele stocurilor s-au majorat in principal datorita 
cresterii veniturilor in al patrulea trimestru al anului 2020 comparativ cu al patrulea trimestru din 2019.  

Capitaluri proprii  

Un tablou general al elementelor de capitaluri proprii ale Grupului este prezentat mai jos: 

(RON) Anul incheiat la 31 decembrie  
Perioada de sase luni 
incheiata la 30 iunie  

 2019 2020  2020 2021 

      
Capital si rezerve      
Capital social  65.017.200   65.017.200   65.017.200   65.017.200  
Prime de capital  23.588.258   23.588.258   23.588.258   23.588.258  
Rezerve legale  (22.399)  (32.118)  (32.657)  (15.509) 
Rezultat reportat  (109.671.196)  (111.746.608)  (111.505.039) (116.313.572) 

Total capitaluri proprii  (21.088.137)  (23.173.268)  (22.932.238)  (27.723.623) 
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Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului incepand cu si pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 si 31 Decembrie 2020 

elaborate in conformitate cu IFRS si Situatiile Financiare Intermediare Consolidate Neauditate, dar revizuite incepand cu data de si pentru 

perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 pregatita in conformitate cu IFRS 

Pasive  

Urmatorul tabel prezinta un tablou al pasivelor Grupului la datele indicate: 

(RON) Anul incheiat la 31 decembrie  
Perioada de sase luni incheiata la 30 

iunie   

 2019 2020  2020 2021  

       
Datorii       
Datorii pe termen lung       
Imprumuturi  14.375.240   17.022.442   13.876.562  26.172.292   
Datorii privind leasing financiar  3.842.430   7.917.222    4.239.286   7.355.860   

Total datorii pe termen lung  18.217.670   24.939.664    18.115.848  33.528.152   
       
Datorii pe termen scurt       
Datorii comerciale si alte 
datorii 

 57.542.950   74.749.685    60.909.398   55.051.972   

Imprumuturi  12.508.663   9.675.437    13.613.583    10.868.043   
Datorii privind beneficiile 
angajatilor 

 2.129.524   6.233.333   3.000.543   5.096.433   

Datorii privind impozitul curent  -     -      -     -     
Datorii privind leasing finaniar  1.498.000   2.057.651   2.119.275   2.265.692   

Total datorii pe termen scurt  73.679.137   92.716.106   79.642.800  73.282.140   
       
Total datorii  91.896.807   117.655.770   97.758.647    106.810.292   

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului incepand cu si pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 si 31 Decembrie 2020 

elaborate in conformitate cu IFRS si Situatiile Financiare Intermediare Consolidate Neauditate, dar revizuite incepand cu data de si pentru 

perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 pregatita in conformitate cu IFRS 

Datoriile curente constau in principal in datorii comerciale si alte datorii, credite si imprumuturi, 
beneficii pentru salariati si datorii aferente contractelor de leasing pe termen scurt.  

Indatorarea Grupului este formata in principal din imprumuturi bancare, obligatiuni , imprumuturi de 
la afiliati si dobanzile aferente si alte imprumuturi.  

Potrivit contractelor de imprumut existente, Grupul se afla sub incidenta anumitor angajamente 

restrictive si a altor obligatii. Aceste angajamente impun Grupului, printre altele, sa nu 

plateasca/distribuie dividende actionarilor sai, daca nu sunt indeplinite anumite conditii, si sa mentina 

un nivel maxim sau minim al anumitor coeficienti financiari.  

 

Capitalul de lucru 

Societatea este de parere ca dispune de capital circulant suficient pentru cel putin urmatoarele 12 luni 
de la data prezentului document. 

Operatiuni extrabilantiere 

Grupul nu este parte la nicio operatiune extrabilantiera care sa aiba sau sa aiba in mod rezonabil 
potentialul de a avea un efect semnificativ in prezent sau in viitor asupra situatiei financiare, veniturilor 
sau cheltuielilor, rezultatelor operatiunilor, lichiditatii, cheltuielilor de capital sau resurselor de capital 
ale acestuia. 

 
Grad de indatorare 

 

Tabelele de mai jos prezinta indatorarea consolidata a Grupului la data de 31 august 2021.  

 

  RON 

Total datorii pe termen scurt (inclusiv partea curenta 

din datoriile pe termen lung) 

17.031.014 
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Acoperite cu garantii personale 0 

Acoperite cu garantii reale 1.254.715 

Neacoperite cu garantii personale/reale 15.776.299 

Total datorii pe termen lung (exclusiv partea curenta 

din datoriile pe termen lung) 

39.469.677 

Acoperite cu garantii personale 0 

Acoperite cu garantii reale 17.131.385 

Neacoperite cu garantii personale/reale  22.338.292 

Capital propriu (31,000,082) 

Capital social 88.605.458 

Rezerva(e) legala(e) 21.057 

Total 88.626.515 

 

Conducerea declara ca nu au intervenit schimbari semnificative ale pierderilor acumulate, ale rezervei 

pentru conversia valutara si ale participatiilor minoritare dupa data de 31.08.2021. 

 

Tabelul de mai jos prezinta datoria financiara neta a Societatii la 31 august 2021. Datoria neta se 

calculeaza ca fiind diferenta intre imprumuturile purtatoare de dobanda si numerarul si echivalentele 

de numerar. 

 

 in RON 

Numerar 1.271.177 

Echivalente de numerar 0 

Alte active financiare curente 0 

Lichiditate 1.271.177 

Datorii financiare pe termen scurt 12.823.972 

Partea curenta din datoriile financiare pe termen lung 4.207.042 

Indatorare financiara pe termen scurt 17.031.014 

Indatorare financiara neta pe termen scurt 15.759.837 

Datorii financiare pe termen lung 11.463.818 

Instrumente de datorie 28.005.859 

Datorii comerciale si alte datorii pe termen lung 299.209 

Indatorare financiara pe termen lung 39.768.886 

Total indatorare financiara 55.528.723 

Emitentul nu a publicat estimari viitoare cu privire la indicatori precum gradul de indatorare sau gradul 

de acoperire a cheltuielilor de dobanzi prin EBITDA avand in vedere posibilitatea unor proiecte viitoare 

de finantare pe piata financiara si practica aferenta acestora in ceea ce priveste publicarea estimarilor 

viitoare. 

17. IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR DE GUVERNANTA CORPORATIVA 

APLICABILE SMT 
 

IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR DE GUVERNANTA CORPORATIVA 
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Principiile de guvernanta corporativa implementate de Emitent la data prezentului document includ:  

 

Cerinta Mod de indeplinire 

A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament 

intern al Consiliului care sa includa termeni de 

referinta cu privire la Consiliu si la functiile de 

conducere cheie ale societatii. Administrarea 

conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, 

de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului 

Aprobat prin Decizia CA din 12.10.2021 

A.2. Orice alte angajamente profesionale ale 

membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru 

executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati 

(excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, 

vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de 

numire si pe perioada mandatului. 

Da 

A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa 

Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar 

care detine direct sau indirect actiuni reprezentand 

nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de 

vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de 

legatura care poate afecta pozitia membrului 

respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului. 

Da 

A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut 

loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea 

presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, 

numarul de sedinte ale Consiliului. 

Da 

B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice 

tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau 

mai mult din activele nete ale societatii, conform celei 

mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de 

Consiliu. 

- 

B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o 

structura organizatorica separata (departamentul de 

audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile 

unei terte parti independente, care va raporta 

Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct 

Directorului General. 

Societatea a contractat realizarea auditului intern cu 

o entitate specializata in servicii de audit si 

consultanta financiara   

C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune 

care va include veniturile totale ale membrilor 

Consiliului si ale directorului general aferente anului 

financiar respectiv si valoarea totala a tuturor 

bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de 

asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru 

calcularea veniturilor mentionate mai sus. 

- 

D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in 

prevederile legale, pagina de internet a societatii va 

contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, 

atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate 

informatiile relevante de interes pentru investitori, 

incluzand: 

In prezent, pe pagina de internet a societatii 

www.elefant.ro, la sectiunea ”Despre noi”, se 

regaseste subsectiunea ”Rapoarte financiare Elefant 

Online S.A.”care cuprinde situatiile financiare ale 

societatii aferente intervalului 2018 – prezent. 

 

http://www.elefant.ro/
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- D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in 

particular actul constitutiv si regulamentele interne 

ale organelor statutare 

- D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. 

Rapoartele curente si rapoartele periodice 

- D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale 

actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; 

hotararile adunarilor generale 

- D.1.5. Informatii cu privire la evenimente 

corporative precum plata dividendelor sau alte 

evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari 

cu privire la drepturile unui actionar, incluzand 

termenele limita si principiile unor astfel de 

operatiuni 

- D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care 

ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ 

initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; 

semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un 

Market Maker 

- D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii 

cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata 

acestei functii, pe pagina de internet a societatii, 

numele si datele de contact ale unei persoane care 

are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile 

corespunzatoare 

Informatiile cu privire la Adunarile Generale si la 

dividende nu se aplica (memorandumul se refera la o 

emisiune de obligatiuni). 

D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de 

dividend a societatii, ca un set de directii referitoare 

la repartizarea profitului net, pe care societatea 

declara ca o va respecta. Principiile politicii de 

dividend trebuie sa fie pu blicate pe pagina de 

internet a societatii. 

Nu se aplica (Memorandumul se refera la o emisiune 

de obligatiuni) 

D.3. 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. 

Nu se aplica, Societatea nu furnizeaza prognoze 

D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul 

unei adunari generale astfel incat sa permita 

participarea unui numar cat mai mare de actionari. 

Nu se aplica (Memorandumul se refera la o emisiune 

de obligatiuni) 

D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat 

in romana cat si in engleza, cu privire la principalii 

factori care influenteaza schimbari la nivelul 

vanzarilor, profitului operational, profitului net sau 

orice alt indicator financiar relevant. 

- 

D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ 

conferinta telefonica cu analisti si investitori, in 

fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii 

Nu se aplica (Memorandumul se refera la o emisiune 

de obligatiuni) 
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vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de 

pe pagina de internet a societatii, la momentul 

respectivei intalniri/ conferinte telefonice 

 

FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE 

Adunarea generala a actionarilor 

Adunarile Generale ale Actionarilor unei societati pe actiuni, asemenea Societatii, pot fi ordinare si 

extraordinare. Nu exista diferente intre cele doua din punctul de vedere al formalitatilor de convocare. 

Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare difera in ce priveste cvorumul, majoritatile de vot si 

atributiile. Adunarilor Generale Extraordinare le sunt atribuite puteri superioare de decizie (a se vedea 

mai jos). In consecinta, legea prevede cvorumuri si majoritati de vot mai mari pentru adunarile 

generale extraordinare. 

Potrivit Legii Societatilor si Actului Constitutiv, Adunarea Generala se convoaca la initiativa Consiliului 

de Administratie cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, iar 

Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor vor fi convocate ori de cate ori este nevoie. 

Adunarea Generala (ordinara sau extraordinara) se poate convoca si la cererea actionarilor care 

reprezinta, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in termen de cel mult 30 de zile 

de la data la care este primita o astfel de cerere. Convocarea pentru prima Adunare Generala a 

Actionarilor poate fixa data pentru cea de-a doua convocare in ipoteza in care conditia cvorumului 

cerut pentru prima Adunare Generala a Actionarilor nu ar fi indeplinita. A doua Adunare Generala a 

Actionarilor nu se poate reuni in aceeasi zi cu cea fixata pentru prima Adunare Generala a Actionarilor.  

Convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea Actionarilor, precum si documentele 

expres mentionate in art. 1172 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, vor fi publicate si pe pagina de internet 

a Societatii, pentru liberul acces al Actionarilor. 

Conform Actului Constitutiv, in vigoare la data prezentului Memorandum, in afara de dezbaterea altor 

puncte inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele competente:  

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, a dupa ascultarea rapoartelor 

administratorilor si auditorilor; sa aprobe bugetul consolidat de venituri si cheltuieli anual si 

planul de afaceri pe termen lung; sa hotarasca cu privire la distribuirea profitului;  

- sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si sa stabileasca remuneratia 

acestora;  

- sa aleaga si sa demita auditorii financiari ai Societatii dintre cele patru societati de audit 

recunoscute ca Big Four, sa stabileasca remuneratia acestora si durata minima a contractarii lor 

si sa aprobe opiniile si constatarile auditorilor;  

- sa evalueze performantele administratorilor si sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;  

- sa aprobe regulamentul de ordine interioara al organelor corporative ale Societatii 

- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii si  

- sa aprobe adoptarea oricareia dintre deciziile mentionate mai sus de oricare dintre filialele 

Societatii sau societatile in care aceasta detine participatii. 

Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil daca cel putin o patrime din capitalul social este 

prezent sau reprezentat la prima sedinta, cu exceptia cazurilor in care pe ordinea de zi se afla oricare 

dintre deciziile mentionate mai jos pentru care o majoritate de 80% din actiuni este necesara pentru 
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adoptarea unei decizii, cand cel putin 80% din capitalul social trebuie a fi prezent sau reprezentat si 

pentru care o majoritate de 95% din actiuni este necesara pentru adoptarea unei decizii, cand cel putin 

95% din capitalul social trebuie sa fie prezent sau reprezentat la adunare, respectiv: 

- sa evalueze performantelor administratorilor si sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; 

- sa aprobe regulamentul de ordine interioara al organelor corporative ale Societatii; 

 

Hotararile, cu exceptiile prevazute mai sus si a cazurilor in care legea impune o majoritate mai mare, 
vor fi luate cu votul Actionarilor reprezentand cincizeci la suta (50%) din capitalul social total al 
Societatii plus o (1) actiune. 

 

In cazul urmatoarelor hotarari, acestea se vor adopta in mod valabil doar cu aprobarea a minim 95% 
din actiunile Societatii, respectiv:  

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, dupa ascultarea raportului 
administratorilor si auditorilor; 

- sa aprobe bugetul consolidat de venituri si cheltuieli anual si planul de afaceri pe termen lung; 

- sa hotarasca cu privire la distribuirea profitului; 

- sa aleaga auditorii dintre cele patru societati de audit recunoscute ca Big Four, sa stabileasca 
remuneratia acestora si ceilalti termeni ai contractarii lor si sa aprobe opiniile si constatarile 
auditorilor. 

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate avea loc intrucat conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, 

se va intruni o a doua Adunare Generala. Adunarea Generala va putea adopta hotarari pe baza ordinii 

de zi a primei Adunari, oricare ar fi partea de capital social prezenta sau reprezentata in aceasta 

Adunare, iar deciziile se vor putea lua cu cincizeci la suta (50%) din capitalul social prezent sau 

reprezentat al Societatii plus o (1) actiune. Acest articol nu aduce atingere si nu modifica drepturile 

Actionarilor izvorate din Acordul Actionarilor. 

Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesara adoptarea unei hotarari 

cu privire la, printre altele:  

-  modificarea actului constitutiv; 

- aprobarea majorarii si reducerii capitalului social al Societatii si orice rascumparare de actiuni; 

- autorizarea, crearea sau emiterea de valori mobiliare, inclusiv actiuni, optiuni, garantii si orice alte 
valori mobiliare, de catre Societate, alte drepturi cu privire la actiuni si la instrumentele financiare 
convertibile in capital al Societatii, modificarea drepturilor si privilegiilor aferente oricarei clase de 
actiuni ale Societatii; 

- aprobarea acordarii de catre Societate a oricarui imprumut sau instrument similar ce este in afara 
bugetului aprobat si are o valoare mai mare de 250.000 Eur;  

- aprobarea oricarei achizitii de actiuni sau parti sociale sau investitii in capitalul social al unei alte 
entitati juridice, sau asocieri in participatiune cu orice terta parte; sau achizitionarea sau vanzarea 
de proprietati imobiliare.  

- emiterea de obligatiuni, inclusiv obligatiuni convertibile si orice valori mobiliare de catre Societate; 

- fuzionarea, vanzarea, divizarea sau dizolvarea Societatii; 

- aprobarea oricarei oferte publice sau cotari a Societatii pe o bursa de valori; 

- aprobarea vanzarii activelor corporale si necorporale materiale ale Societatii care reprezinta mai 
mult de 20% din activele nete totale ale Societatii la acea data sau mai mult de 500.000 EUR; 

- aprobarea constituirii oricaror sarcini asupra activelor Societatii care reprezinta peste 20% din 
activele nete totale ale Societatii la acea data sau au o valoare de peste 500.000 EUR; 

- aprobarea ipotecarii sau grevarii actiunilor Societatii de catre orice actionar; 
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- infiintarea, lichidarea sau fuzionarea oricaror filiale ale Societatii sau entitati affiliate acesteia, 
numirea lichidatorilor si stabilirea remuneratiei acestora; 

- acordarea sau anularea dreptului la orice participare la profitul Societatii, in special participatiile 
tacite sau alte relatii juridice si bonusuri aferente participarilor la profituri; 

- realizarea oricaror actiuni descrise la punctele de mai sus de catre oricare filiale ale Societatii sau 
societati in care aceasta detine participatii. 

Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil daca cel putin o patrime din capitalul social 

este prezent sau reprezentat la prima sedinta. Hotararile vor fi luate cu votul Actionarilor reprezentand 

cel putin cincizeci la suta (50%) din capitalul social total al Societatii plus o (1) actiune, cu exceptia 

urmatoarelor decizii:  

- aprobarea acordarii de catre Societate a oricarui imprumut sau instrument similar ce este in afara 
bugetului aprobat si are o valoare mai mare de 250.000 Eur;  

- aprobarea oricarei achizitii de actiuni sau parti sociale sau investitii in capitalul social al unei alte 
entitati juridice, sau asocieri in participatiune cu orice terta parte; sau achizitionarea sau vanzarea 
de proprietati imobiliare.  

- emiterea de obligatiuni, inclusiv obligatiuni convertibile si orice valori mobiliare de catre Societate; 

- aprobarea oricarei oferte publice sau cotari a Societatii pe o bursa de valori; 

- aprobarea constituirii oricaror sarcini asupra activelor Societatii care reprezinta peste 20% din 
activele nete totale ale Societatii la acea data sau au o valoare de peste 500.000 EUR; 

- aprobarea ipotecarii sau grevarii actiunilor Societatii de catre orice actionar; 

- infiintarea, lichidarea sau fuzionarea oricaror filiale ale Societatii sau entitati affiliate acesteia, 

numirea lichidatorilor si stabilirea remuneratiei acestora, 

pentru care o majoritate de 95% din actiuni este necesara pentru adoptarea unei decizii, cand cel putin 

95% din capitalul social trebuie sa fie prezent sau reprezentat la adunare.  

Deciziile legate de filialele Societatii sau alte societati in care Societatea detine participatii si care au 

acelasi obiect cu deciziile mentionate in acest Articol, se vor adopta valabil cu aceeasi majoritate de 

80% sau, respectiv 95% din actiunile Societatii. 

Deciziile privind chestiunile enumerate mai jos se vor adopta in mod valabil doar cu aprobarea a minim 

95% din actiunile Societatii:  

- modificarea actului constitutiv; 

- aprobarea majorarii si reducerii capitalului social al Societatii si orice rascumparare de actiuni; 

- autorizarea, crearea sau emiterea de valori mobiliare, inclusiv actiuni, optiuni, garantii si orice alte 

valori mobiliare, de catre Societate, alte drepturi cu privire la actiuni si la instrumentele financiare 

convertibile in capital al Societatii, modificarea drepturilor si privilegiilor aferente oricarei clase 

de actiuni ale Societatii; 

- fuzionarea, vanzarea, divizarea sau dizolvarea Societatii; 

- aprobarea vanzarii activelor corporale si necorporale materiale ale Societatii care reprezinta mai 

mult de 20% din activele nete totale ale Societatii la acea data sau mai mult de 500.000 EUR; 

- acordarea sau anularea dreptului la orice participare la profitul Societatii, in special participatiile 

tacite sau alte relatii juridice si bonusuri aferente participarilor la profituri. 

Daca Adunarea Generala Extraordinara nu poate avea loc intrucat conditiile de mai sus nu sunt 

indeplinite, se va intruni o a doua Adunare Generala. Adunarea Generala va putea adopta hotarari 

daca cel putin o cincime din capitalul social este prezent sau reprezentat la adunare cu exceptia 

cazurilor in care pe ordinea de zi se afla oricare dintre deciziile mentionate mai sus si pentru care o 

majoritate de 80% din actiuni este necesara pentru adoptarea unei decizii, cand cel putin 80% din 
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capitalul social trebuie a fie prezent sau reprezentat si, a cazurilor in care pe ordinea de zi se afla oricare 

dintre deciziile mentionate mai sus pentru care o majoritate de 95% din actiuni este necesara pentru 

adoptarea unei decizii cand cel putin 95% din capitalul social trebuie sa fie prezent sau reprezentat la 

adunare. 

In alte situatii expres prevazute de legislatia in vigoare, intrunirea cvorumului si adoptarea deciziilor se 

va realiza in conditiile prevazute de reglementarile respective. 

Consiliul de Administratie 

Potrivit Actului Constitutiv, Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie constituit din 

cinci membri. majoritatea administratorilor fiind membrii neexecutivi, Membrii Consiliului de 

Administratie sunt numiti de adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani. 

Activitatea Consiliului de Administratie se desfasoara conform regulamentului Consiliului de 

Administratie.  

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale: 

- revizuirea si pre-aprobarea situatiilor financiare anuale anterior prezentarii pentru aprobare de 
catre Adunarea Generala a Actionarilor si realizarea de recomandari actionarilor cu privire la 
distribuirea profitului;  

- numirea si inlocuirea directorului general, a directorului financiar, directorului tehnic si 
directorului commercial, recum si a altor directori ai Societatii si stabilirea nivelului de 
remuneratie a acestora; 

- orice modificari aduse planului de stimulare a angajatilor sau perioadei ce trebuie sa se 
implineasca pentru ca angajatii sa beneficieze de planul de stimulare precum si acordarea 
oricarui pachet nou de optiuni; 

- pre-aprobarea (anterior prezentarii pentru aprobare de catre Adunarea Generala a Actionarilor) 
a bugetului anual consolidat al Societatii si a planurilor de afaceri pe termen lung si prezentarea 
ulterioara pentru aprobare de catre Adunarea Generala a Actionarilor; 

- aprobarea vanzarii activelor corporale si necorporale materiale ale Societatii reprezentand 20% 
sau mai putin din totalul activelor nete ale Societatii la acea data sau care au o valoare egala cu 
sau mai mica de 500.000 EUR; 

- aprobarea constituirii oricaror sarcini asupra activelor Societatii cu o valoarea egala sau mai mica 
de 20% din activele nete totale ale Societatii la acea data sau egala sau mai mica de 500.000 
EUR; 

- aprobarea tuturor tranzactiilor care depasesc 10.000 EUR dintre Societate si orice Parte Afiliata 
(cu exceptia filialelor si cu exceptia tranzactiilor derulate in cursul obisnuit al activitatii cu Editura 
Litera si in conditii cel putin la fel de favorabile pentru Societate ca termenii de piata standard 
practicati de Editura Litera); 

- aprobarea oricaror cheltuieli care depasesc 100.000 EUR in orice an fiscal, care nu sunt deja in 
bugetul anual aprobat; 

- aprobarea oricarei indatorari care depaseste 100.000 EUR in orice an fiscal, care nu este deja in 
bugetul anual aprobat; 

- aprobarea oricaror modificari ale liniilor de afaceri implementate de Societate, daca sunt in afara 
bugetului anual aprobat; 

- numirea de catre Societate a oricaror consilieri sau consultanti terte-parti ale caror costuri 
depasesc 30.000 EUR in total in orice an calendaristic; 

- determinarea politicilor de remunerare a directorilor Societatii; 

- aprobarea oricarei tranzactii cu privire la numele de domenii sau alte drepturi de proprietate 
intelectuala detinute sau folosite de Societate; 



 

64 

 

  

- aprobarea oricarui contract material cu clauze de schimbare a controlului si/sau clauze care 
implica raspunderea Societatii pentru care nu e stabilita o limita; 

- promovarea de litigii importante (i.e. litigiile ce depasesc 250.000 Euro) pentru Societate, cu 
exceptia celor care au ca obiect recuperarea de datorii aparute in cadrul activitatii obisnuite a 
Societatii. Membrii Consiliului de Administratie nu vor avea drept de vot cu privire la acele 
aspecte in care acestia prezinta un interes contrar; 

- incheierea si modificarea oricarui contract sau acord cu sau in beneficiul oricaruia din 
administratorii, directorul general, directorul financiar, directorul de operatiuni sau Millennium, 
sau oricare Parti Afiliate ale acestora in afara bugetului anual aprobat; 

- adoptarea oricareia dintre deciziile mentionate la punctele a) – p) de mai sus de oricare din 
filialele Societatii sau de catre alte societati in care Societatea detine participatii; 

- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, 

reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica. 

Presedintele va fi responsabil cu prezidarea adunarilor Consiliului de Administratie, cu redactarea 
procesului verbal al adunarilor si cu pastrarea evidentei deciziilor Consiliului de Administratie. Consiliul 
de Administratie se va intalni cel putin o data pe luna. 

Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate de catre presedintele Consiliului de 
Administratie, la cererea oricarui administrator sau a Directorului General, cu conditia transmiterii 
tuturor membrilor Consiliului de Administratie a unei convocari cu indicarea clara a agendei, datei, 
locului si orei propuse. Data sedintei Consiliului de Administratie nu va putea fi inainte de expirarea 
unui termen de zece (10) zile calendaristice de la data convocarii, cu exceptia cazului in care toti 
membrii Consiliului de Administratie decid astfel. Convocarea poate fi trimisa prin posta, fax sau e-mail 
la adresele communicate de fiecare membru al Consiliului de Administratie Societatii. 

Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute si prin conferinta telefonica sau printr-un 

echipament de comunicare similar, daca acesta permite ca fiecare dintre participanti sa auda si sa fie 

auzit de catre ceilalti membri ai Consiliului de Administratie cu cosnditia ca procesul verbal al sedintei 

sa fie semnat ulterior de catre toti participantii la sedinta, confirmand astfel continutul sau 

Fiecare membru al Consiliului de Administratie are un singur vot. Toate voturile sunt egale. Deciziile 

Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, cu conditia indeplinirii 

cerintelor de cvorum prevazute in Actul Constitutiv pentru tinerea valabila a sedintelor Consiliului de 

Administratie. Membrii Consiliului de Administratie pot transmite votul lor si in scris, prin scrisoare sau 

e-mail.  

Directorii 

Consiliul de Administratie deleaga conducerea si reprezentarea Societatii catre Directorul General al 

Societatii (mai putin aspectele prevazute la art. 142 din Legea nr. 31/1990) care va putea fi ales si dintre 

administratorii Societatii (inclusiv presedintele Consiliului de Administratie putand fi desemnat 

Director General) sau din afara Consiliului de Administratie, precum si catre directorul financiar in 

conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, Actul Constitutiv si cele stabilite prin hotararea Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor.  

Directorul General si Directorul Financiar au dreptul de a reprezenta Societatea in relatiile cu tertii si 

pot delega puterea de reprezentare cu privire la operatiuni specifice oricarui salariat al Societatii sau 

oricarui alt tert. Competentele Directorului General si Directorului Financiar sunt detaliate in 

contractul de management incheiat de catre Directorul General, respectiv Directorul Financiar si 

Societate. Consiliul de Administratie pastreaza atributiile de reprezentare a Societatii in raporturile 

Societatii cu Directorul General si Directorul Financiar al Societatii si, daca va fi cazul, cu alti directori 
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pe care ii va desemna Consiliul de Administratie, pentru orice alte aspecte societatea fiind reprezentata 

de Directorul General si Directorul Financiar sau de persoanele imputernicite de acesta. 

18. DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII 

Vectorul major de dezvoltare a afacerii in viitor este evolutia Grupului la un model bazat pe platforma 

de tip marketplace. Aceasta va fi completate de o serie de initiative si dezvoltari suplimentare, printre 

care se numara un program de loialitate nou destinat membrilor, extinderea filialei din Moldova si 

continuarea modernizarilor tehnologice. 

Printre obiectivele strategice ale companiei se numara o majorare a GMV pana la o valoare de 

aproximativ 204,5 milioane Euro in anul 2026. Pentru acelasi an se estimeaza o structura pe segmente 

geografice a GMV formata dintr-un procent de 92% din GMV aferent operatiunilor din Romania si un 

procent de 8% aferent operatiunilor din Republica. Moldova. 

In ceea ce priveste structura GMV pe segmente, compania estimeaza ca GMV aferent comertului 

electronic din Romania in 2026 se va compune dintr-un procent situat intre 35 si 45% aferent 

segmentului de comert electronic 1P, un procent situat intre 5 si 10% aferent segmentului 2P si un 

procent situat intre 45 si 55% aferent segmentului 3P.  

Tranzitia catre platforma marketplace  

Principala strategie de crestere a Grupului imbina atractivitatea strategica a modelului de afaceri bazat 

pe platforma marketplace cu punctele forte existente ale companiei:  marca puternica, baza de clienti 

loiali, platforma IT scalabila si fiabila si relatii de durata cu prestatorii de servicii de logistica externi.  

Prin valorificarea acestor componente existente, Grupul va asigura, prin intermediul modelului de 

afaceri bazat pe platforma marketplace, o gama si mai larga de produse, cu o tinta de peste 7 milioane 

SKU in 2026  furnizate de 50.000 de furnizori locali si internationali, un nivel take-rate adecvat, 

informatii detaliate de tip „big data” privind preferintele clientilor (care vor fi folosite pentru a adapta 

si mai mult procesele si promotiile), eficienta crescuta in onorarea comenzilor si un potential de 

monetizare prin publicitate. Ulterior lansarii platformei marketplace, Grupul se asteapta sa se extinda 

cu o gama larga de noi categorii de produse: mobilier pentru casa & decor (ca de exemplu mobilier 

pentru interior si exterior), electrocasnice (frigidere, masini de spalat vase, masini de spalat rufe, 

cuptoare, aspiratoare), electronice pentru consumatori (aparate TV, echipamente audio, drone, jocuri, 

echipament foto si video), echipamente de incalzire, purificare si de aer conditionat, instrumente DIY 

(instrumente de gradinarit, instalatii sanitare si de iluminat), piese si accesorii auto (e.g. anvelope, 

piese auto, uleiuri, baterii, asigurari auto), papetarie (instrumente de scris, hartie, accesorii), produse 

pentru ingrijirea animalelor de companie (mancare pentru animele si produse si de ingrijire, accesorii), 

produse pentru sport si activitati in aer liber (incaltaminte, accesorii de imbracaminte, echipamente 

pentru exterior, camping si ciclism), vestimentatie (imbracaminte si incaltaminte), bunuri de larg 

consum (detergent, bauturi si produse neperisabile); produsele din oferta existenta, cum ar fi 

suplimentele si cosmeticele, se vor extinde in ceea ce priveste numarul brandurilor si SKUs. 

Platforma marketplace este conceputa inca de la inceput pentru scalabilitate si fiabilitate, asigurand 

un ecosistem de servicii destinate comerciantilor, precum si noi modele de monetizare de la onorarea 

comenzilor la marketing si solutii financiare. Un scop major al platformei marketplace este sa devina 

rampa de lansare pentru furnizori si marci care debuteaza sau isi extind prezenta online si sa permita 

Grupului sa accelereze semnificativ cresterea GMV cu un necesar de capital mai redus. Comerciantii 

vor avea la dispozitie magazine cu componente software de tip „plug-in”, iar Grupul intentioneaza sa 

asigure si o a doua optiune viabila pe piata si un nou canal de vanzari cu acces la o baza de clienti si o 
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audienta mare, care ar putea fi mai greu accesibile pentru comerciantii cu canale de vanzari online 

deja consacrate. 

O selectie mai mare de produse ar trebui sa aiba drept rezultat o experienta superioara pentru clienti 

si un volum al traficului mai mare, precum si orientarea catre audiente care, in prezent, dispun de o 

reprezentare mai redusa in structura clientilor actuali, cum sunt clientii barbati. La randul lor, se 

preconizeaza ca acestea vor genera interes din partea mai multor vanzatori, ceea ce va facilita 

imbunatatirea experientei clientilor si va inchide cercul virtuos al strategiei platformei marketplace, 

permitand Grupului sa accelereze semnificativ cresterea GMV cu un necesar de capital mai redus.  

Este de asteptat ca modelul de afaceri al platformei marketplace nu numai sa permita Grupului sa isi 

completeze gama de produse, ci si sa il ajute sa isi consolideze relatia cu clientii si, astfel, sa 

imbunatateasca implicarea participativa a clientilor (customer engagement) si frecventa achizitiilor, in 

acelasi timp oferind Grupului date suplimentare, pe care le poate utiliza ulterior.  

Lansata in 2020 in versiunea beta, platforma marketplace a generat interes inca de la inceput, cu peste 

8.000 de comenzi reale expediate pana la finalul anului respectiv si peste 15.000 de comenzi reale 

expediate in primele noua luni ale anului 2021 pentru a testa fluxurile logistice. Lansarea unei 

platforme marketplace autonome si complet automatizate este planificata pentru finalul anului 2021. 

Pana in luna septembrie 2021 Grupul a primit deja aproximativ 3.700 de solicitari de la comercianti 

interesati sa fie inclusi in platforma marketplace. Majoritatea comerciantilor care au aplicat pana acum 

se afla in categorii in care Elefant are o prezenta redusa sau inexistenta in prezent: mai mult de o 

treime dintre acesti comercianti ofera produse pentru casa si decor si produse cosmetice, in jur de un 

sfert ofera produse electronice, jucarii si produse pentru copii, iar aproape 15% ofera categorii de 

produse de imbracaminte si pentru ingrijirea animalelor de companie. O mare parte din acesti 

comercianti au cataloage considerabile cu un numar total de SKU de aproximativ 867 mii, dintre care 

614 mii de la aproximativ 22% dintre comercianti cu un numar total de SKUs de peste 400 de produse 

fiecare. Cei mai multi dintre comercianti, aproximativ 40%, au un catalog cu mai putin de 50 SKUs.  

Structura comerciantilor de pe platforma marketplace va oferi stimulente semnificative clientilor 

pentru a spori frecventa cumparaturilor cu Elefant.  

Strategiile de integrare a comerciantilor se bazeaza pe doua canale de comercianti: 

• Intrare (Inbound): furnizorii se pot inregistra printr-un proces de integrare complet 

automatizat care necesita o interventie manuala scazuta sau inexistenta, si  

• Iesire (Outbound): echipa de dezvoltare a afacerii a ELefant, cu o vasta experienta in industrie, 

recruteaza comercianti noi care adauga valoare platformei marketplace. Planul curent include 

mai mult de 3.000 de comercianti care urmeaza sa fie vizati cu un total de peste trei milioane 

SKU, incluzand aproximativ 600 mii SKU pentru produse de telecomunicatii & accesorii, 

aproximativ 500 mii SKU pentru produse de birou, aproximativ 320 mii SKU pentru produse 

pentru copii, ingrijirea animalelor de companie si produse de curatat casa, aproximativ 260 mii 

SKU pentru componente auto si accesorii, aproximativ 250 mii SKU pentru produse electronice 

si aproximativ 250 mii SKU pentru produse pentru casa si decor. Strategiile outbound includ, 

de asemenea, un numar de comerciati majori precum Evomag, cu care a fost semnat un 

contract recent. Alti astfel de comercianti care se afla in prezent in negocieri si reprezinta 

importanti comercianti cu amanuntul in diverse categorii de produse. 

Se preconizeaza ca ecosistemul platformei marketplace al societatii se va extinde in urmatorii cinci ani, 

astfel incat sa includa: 
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• Onorarea comenzilor de catre Elefant (Fulfillment by Elefant, FBE) - procesul de livrare a 

comenzilor va fi gestionat de Elefant 

• Servicii de marketing asigurate de Elefant (Elefant Marketing Services, EMS), care vor cuprinde 

promovarea produselor prin intermediul listarii pe platforma si a unui sistem de licitatie a 

pozitiei de cautare in vederea unei vizibilitati mai ridicate a produselor, precum si pachete 

media pentru comercianti in vederea promovarii prin intermediul unor canale precum 

buletinul informativ si pagina web a societatii, Facebook etc 

Aceste evolutii specifice societatii sunt sustinute de tendinta pozitiva a numarului de companii din 

Romania care isi vand produsele online si care ar putea sa utilizeze platforma marketplace a Societatii 

pentru a isi promova ofertele.   

Vectori de crestere suplimentari 

Loialitate / Servicii de abonament  

Noul program de loialitate planificat va fi lansat in prima jumatate a anului 2022 si va include un numar 

de functionalitati precum optiuni de livrare gratuita, retururi gratuite in 60 de zile (un termen 

suplimentar de 30 de zile pentru confortul clientilor), oferte exclusive si acces anticipat la promotii, 

carti audio gratuite, abonamente gratuite, si asistenta prioritara pentru clienti. Programul va fi 

disponibil pe doua niveluri – Standard si Plus, cel din urma incluzand si acces la continut digital, precum 

carti audio, carti electronice si podcasturi. Programul de loialitate de baza va avea un pret asemanator 

cu alte programe similare din tara. In afara contributiei monetare directe la GMV, sunt asteptate si 

efecte pozitive asupra frecventei ordinelor si retentiei clientilor. Programul va include initial doar 

comenzi 1P si 2P, cu o lansare treptata catre comercianti 3P (aferenti marketplace) imediat dupa faza 

de testare (vor fi inclusi comercianti eligibili care demonstreaza perfomante bune). 

Republica Moldova 

Sub aspectul strategiei sale de extindere geografica si crestere, Grupul se concentreaza asupra 

dezvoltarii actualelor operatiuni din Republica Moldova, o tara cu un grad de penetrare online redus, 

ceea ce reprezinta o buna oportunitate pentru primii veniti pe piata. Strategia pentru Republica 

Moldova este in concordanta cu cea pentru Romania. Trecerea la modelul bazat pe platforma 

marketplace va imbunatati oferta, permitand comerciantilor din Romania sa vanda in Moldova prin 

intermediul unor tranzactii transfrontaliere si viceversa: oportunitatea de a vinde in Romania va 

accelera adoptarea modelului marketplace de catre comerciantii locali din Republica Moldova. Se vor 

obtine imbunatatiri semnificative ale preturilor pentru intregul catalog de produse oferite de 

comerciantii romani pe platforma de tip marketplace din Republica Moldova. Acest lucru va fi posibil 

datorita comenzilor transfrontaliere prin intermediul canalului postal al platformei marketplace, 

pentru care nu se impun taxe vamale de import, care, altfel, s-ar adauga la costul bunurilor vandute. 

Trecerea la un model de tip marketplace si actualizarile tehnologice ulterioare vor activa segmente de 

clienti neexploatate in prezent prin intermediul unor mecanisme imbunatatite de oferire a unor 

produse de necesitate imediata la pachet cu servicii (de exemplu, „mancare/scutece pentru bebelusi 

+ livrare in aceeasi zi”). Abonamentele digitale, inclusiv prin programe contracost destinate membrilor, 

vor fi, de asemenea, disponibile pe platforma din Moldova. Operatiunile de onorare/livrare a 

comenzilor vor include servicii de onorare a comenzilor de catre Elefant si livrarea instantanee fara a 

fi necesare servicii de microlivrare in cazul celei mai mari parti a clientilor.  

Lantul de aprovizionare al Filialei din Moldova este integrat cu cel al operatiunilor din Romania ale 

Grupului, iar integrarile complet automatizate ale platformelor si operatiunile de import 

transfrontalier vor asigura clientilor o experienta de inalt nivel. Capacitatile de onorare a comenzilor 

sunt sustinute de centrul local de onorare a comenzilor.  
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Dezvoltari tehnologice 

Tehnologia va ramane fundatia si catalistul pentru orice crestere viitoare a Societatii. Astfel, investitii 

semnificative vor fi indreptate catre trei mari directii: 

 

• Tehnologie orientata catre client unde Societatea anticipeaza nevoile clientilor si 

implementeaza solutii inovative care vor depasi nevoile clientilor. Imbratisand cele mai noi 

tehnologii in UX (experienta de utilizare) si UI (interfata cu utilizatorul), personalizare, plati, 

livrare, comunicatii si stiinta datelor va sustine latura competitiva a Societatii 

• Tehnologia platformei marketplace care va furniza comerciantilor unelte sofisticate pentru 

cresterea afacerii, facilitand astfel cresterea intregului ecosistem. Planurile incorporeaza 

servicii inovatoare in domenii precum vanzare, publicitate, livrare, finantare, content si back 

office si automatizare, si  

• Unelte back office pentru automatizare si crestere eficienta. 

 

19. FACTORI DE RISC 

O investitie in Obligatiuni presupune un grad ridicat de risc: Trebuie sa analizati cu atentie urmatoarele 

informatii referitoare la aceste riscuri, impreuna cu celelalte informatii incluse in acest Memorandum, 

inclusiv in Situatiile Financiare Consolidate Auditate si in Situatiile Financiare Consolidate Interimare, 

inainte de a lua decizia de a investi in Obligatiunile Oferite. Oricare dintre urmatoarele riscuri ar putea 

avea, individual sau impreuna, un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si 

rezultatelor operatiunilor Grupului, ceea ce ar putea conduce la scaderea pretului de tranzactionare al 

Obligatiunilor, iar dumneavoastra ati putea pierde investitia in totalitate sau partial. 

Grupul a descris riscurile si incertitudinile pe care conducerea sa le considera semnificative, insa este 

posibil ca aceste riscuri si incertitudini sa nu fie singurele cu care se confrunta Grupul. Riscuri si 

incertitudini suplimentare, inclusiv cele despre care Grupul nu are cunostinta in prezent sau pe care le 

considera nesemnificative, ar putea avea efectele prezentate mai sus. Potentialii investitori trebuie sa 

aiba in vedere ca valoarea Obligatiunilor si orice venituri din acestea (daca exista) pot scadea sau pot 

creste si ca este posibil ca investitorii sa nu-si recupereze investitia initiala. 

Astfel, potentialii investitori trebuie sa acorde o atentie speciala evaluarii riscurilor implicate si trebuie 

sa decida individual daca o astfel de investitie este oportuna, avand in vedere aceste riscuri. Riscurile 

prevazute in prezentul Memorandum se pot materializa individual sau impreuna. 

Riscuri referitoare la activitatea Grupului si industria in care acesta activeaza 

Cresterea in viitor a Grupului presupune diverse riscuri si dificultati pentru activitatea sa, care ar 

putea sa nu fie gestionate eficient.  

Dezvoltarea continua a activitatii Grupului pana in prezent a presupus, si se anticipeaza ca orice 

dezvoltare viitoare va continua sa presupuna, eforturi semnificative din partea conducerii Grupului si 

sa solicite intens infrastructura tehnologica, operationala si financiara a acestuia. Cu toate ca Grupul a 

realizat investitii semnificative in imbunatatirea si modernizarea sistemelor si infrastructurii sale, astfel 

incat sa poata gestiona anvergura si complexitatea crescute ale operatiunilor (inclusiv, de exemplu, 

utilizarea unei solutii cloud prin intermediul Microsoft Azure, printre altele, pentru a imbunatati 

scalabilitatea platformei Elefant.ro la nivelul intregului lant valoric), daca Grupul continua sa se 

dezvolte, este posibil ca aceste investitii si actuala platforma sa se dovedeasca insuficiente pentru 

extinderea activitatii sale. Astfel, Grupul ar putea fi nevoit sa angajeze resurse aditionale de 

management, operationale si de alta natura anterior oricarei dezvoltari a activitatii Grupului, ceea ce 
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poate sa fie imposibil de realizat in timp util si intr-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. 

Prin urmare, este posibil ca Grupul sa nu poata sa gestioneze cu succes dezvoltarea pe viitor, ceea ce 

poate avea un efect negativ asupra activitatii si pozitiei sale competitive.  

In acelasi timp, cresterea istorica a veniturilor sau expansiunea operatiunilor din trecut ar putea sa nu 

fie reprezentative pentru performantele viitoare ale Grupului si este posibil ca acesta sa nu isi atinga 

obiectivele de crestere din cauza unei varietati de motive, printre care se numara evolutii economice 

adverse sau incapacitatea de a: pune in aplicare strategia proprie; de a se aproviziona cu produse la 

preturi competitive si de a compila o oferta de produse atractiva; de a asigura o experienta superioara 

de cumparaturi; de a isi asigura alternative pentru furnizorii si prestatorii terti de servicii necesare; de 

a mentine o calitate inalta a serviciilor de depozitare si livrare catre clientii finali; de a mentine sau 

dezvolta relatiile cu clientii noi si existenti; de a identifica si efectua achizitiile, asocierile sau aliantele 

strategice oportune; de a identifica si valorifica oportunitati in piete noi; de a se adapta cu succes la 

schimbarile conditiilor de piata, cum ar fi modificarea cadrului legislativ; de a gestiona cu succes 

lichiditatea Grupului si de a obtine finantarile necesare pentru operatiunile noi si existente; sau de a 

atrage, angaja si pastra personalul calificat necesar pentru extinderea activitatii Grupului, in timp util 

si in conditii acceptabile. O deficienta a oricarui dintre acesti factori ar putea sa aiba efecte negative 

asupra capacitatii Grupului de a inregistra cresterea anticipata, situatie ce va avea, la randul sau, un 

impact asupra profitabilitatii Grupului.  

Grupul a inregistrat pierderi semnificative si probabil va continua sa inregistreze pierderi. 

Grupul inregistreaza o valoare negativa a capitalului propriu, ceea ce poate declansa anumite 

consecinte juridice.  

Grupul a inregistrat o pierdere neta de (1.887.389) RON si o pierdere reportata de (111.746.608) RON 

in anul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, in timp ce capitalurile proprii, asa cum sunt acestea 

prezentate in situatia consolidata a pozitiei financiare, sunt negative, fiind in valoare de (23.173.268) 

RON. In acest context, Societatea a raportat active nete totale (adica active totale minus pasive totale) 

de o valoare mai mica decat jumatate din capitalul social al Societatii, situatie care, potrivit Legii 

societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata („Legea Societatilor”), 

declanseaza consecinte care pot merge, in anumite situatii rar intalnite, pana la dizolvare.  

Pe masura ce continua sa investeasca in dezvoltare, este posibil ca Grupul sa inregistreze in continuare 

pierderi si sa nu devina profitabil in viitor. 

In vederea obtinerii de profituri in viitor, Grupul va trebui sa genereze si sa mentina niveluri de crestere 

a veniturilor si sa reduca valoarea proportionala a cheltuielilor. Chiar si procedand astfel, este posibil 

ca Grupul sa nu poata sa mentina sau sa creasca acest nivel de profitabilitate, de exemplu din cauza 

concentrarii eforturilor sale asupra continuarii extinderii si investirii in mod constant in activitatea sa 

in scopul cresterii si mentinerii bazei sale de clienti, extinderii capacitatilor logistice si de onorare a 

comenzilor, precum si asupra continuarii dezvoltarii si imbunatatirii platformei sale si oferirii de noi 

produse si servicii. De asemenea, unele dintre demersurile Grupului de a genera venituri sunt noi (de 

exemplu, implementarea completa a platformei pentru magazinele partenere de tip marketplace), si, 

chiar daca se anticipeaza ca acestea vor oferi valoare adaugata intregii activitati, acestea ar putea avea 

drept consecinta o crestere neasteptata a costurilor sau venituri mai mici decat cele preconizate, ceea 

ce poate avea un impact negativ asupra eforturilor Grupului de a atinge un nivel de profitabilitate. Desi 

conducerea considera ca tendintele de crestere a marjei de profit vor inregistra o evolutie pozitiva 

odata cu dezvoltarea activitatii si cu extinderea ecosistemului Grupului, nu exista garantii ca acest lucru 

se va si intampla. Daca Grupul nu reuseste sa ramana profitabil, acest asepct ar putea avea efecte 

negative semnificative asupra activitatii, situatiei financiare, fluxurilor de numerar, rezultatelor 

operatiunilor si perspectivelor acestuia.  
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Grupul isi desfasoara activitatea intr-un domeniu competitiv, supus unor schimbari rapide, iar 

capacitatea Grupului de a concura cu succes depinde de o mare varietate de factori, unii dintre 

acestia neaflandu-se sub controlul sau. 

Sectorul comertului electronic din Romania pe care isi desfasoara activitatea Grupul este foarte 

competitiv si cu evolutii rapide. Este posibil ca unii dintre concurentii actuali si potentiali ai Grupului 

sa beneficieze de resurse mai mari, de prezenta globala, de o istorie mai lunga, de mai multi utilizatori 

si/sau de o recunoastere a brandului mai buna decat Grupul si este posibil ca acestia sa ofere 

experiente superioare de cumparaturi, sa obtina conditii mai bune din partea vanzatorilor, sa deruleze 

campanii de marketing de amploare mai mare, sa adopte strategii de preturi mai agresive (facilitate, 

printre altele, de motoarele de comparatie a preturilor) si sa aloce mai multe resurse decat Grupul 

pentru tehnologie (inclusiv servicii de cautare si a celor de infrastructura web si informatica), 

continutul digital, infrastructura si procesarea si livrarea comenzilor, ceea ce poate avea un efect 

negativ asupra pozitiei competitive a Grupului si il poate pune pe acesta in imposibilitatea de a isi 

pastra furnizorii, clientii si cota de piata.  

Barierele reduse la intrarea pe piata comertului electronic, precum si presiunea asupra marjelor si 

loialitatii clientilor, favorizeaza continuarea operatiunilor de consolidare in acest sector, fiind posibil 

ca anumiti concurenti ai Grupului sa incheie asocieri sau parteneriate comerciale, ceea ce va duce 

totodata la intensificarea concurentei, in special din partea marilor actori de pe piata comertului 

electronic, care vor deveni si mai mari. In acelasi timp, ar putea creste cota de piata in Romania a 

marilor companii consacrate provenind din alte zone geografice sau segmente de piata (cum sunt 

Amazon sau Alibaba). In plus, marcile si furnizorii importanti ar putea decide sa isi infiinteze propriile 

canale de distributie prin intermediul comertului electronic. De asemenea, o scadere a cererii din 

partea consumatorilor pe pietele de baza ale Grupului ar putea sa intensifice concurenta.  

Presiunea concurentiala din partea actualilor sau viitorilor competitori sau o incapacitate de adaptare 

eficace si rapida la un peisaj concurential aflat in continua schimbare ar putea sa aiba un efect negativ 

asupra cererii pentru serviciile Grupului, fortandu-l pe acesta sa reduca preturile, cu un impact advers 

asupra cresterii si marjelor sale de profit. Grupul concureaza pentru clienti si furnizori in principal 

datorita anvergurii si calitatii ofertei sale de produse, atractivitatii preturilor, puterii brandului 

„Elefant” si calitatii serviciilor Grupului, incluand asistenta clienti, usurintei in utilizare si functionalitatii 

platformei IT si rapiditatii livrarilor catre clienti. Orice lipsa de succes in concurarea cu actualii sau 

viitorii competitori, inclusiv in oricare dintre aceste domenii, ar putea avea un efect negativ asupra 

capacitatii Grupului de a atrage si pastra consumatori si comercianti, situatie care ar putea avea, la 

randul sau, un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor 

operatiunilor Grupului.  

Nu exista nicio garantie ca dezvoltarea comertului electronic, impulsionata de tranzitia din offline 

catre online si de progresele tehnologice, va continua pe pietele pe care activeaza Grupul sau ca 

Grupul va putea sa se ridice la nivelul acestor tendinte in materie de shopping sau sa se adapteze 

corespunzator. 

Cresterea rapida anticipata a Grupului depinde de continuarea dezvoltarii si cresterii pietelor de comert 

cu amanuntul din Romania, inclusiv a dezvoltarii si cresterii comertului cu amanuntul online si 

segmentului comertului electronic.  

Estimarile pe termen scurt si mediu ale Grupului se bazeaza pe convingerea ca acesta poate atinge o 

crestere care sa fie cel putin similara cu cu cresterea pietei de comert electronic si cu ritmul in care va 

continua migrarea cumparaturilor din online catre offline. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca 

pietele relevante vor continua sa creasca in ritmurile estimate sau pur si simplu ca vor continua sa 

creasca sau ca oamenii vor alege in continuare cumparaturile online, din cauza unor factori care ar 
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putea fi in tot sau in parte in afara controlului Grupului, cum ar fi modificari ale tendintelor 

demografice si sociale, ale obiceiurilor in materie de cumparaturi sau ale conditiilor economice de pe 

pietele pe care isi desfasoara activitatea Grupul. Incetinirea cresterii, stagnarea sau contractarea pietei 

si segmentelor pe care isi desfasoara activitatea Grupul in Romania sau in zonele geografice unde ar 

putea sa isi desfasoare activitatea in viitor ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, 

situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor acestuia.   

Piata comertului electronic este caracterizata de progrese tehnologice rapide.  

Noile evolutii in domeniul tehnologiei pot accentua presiunea concurentiala, astfel ca succesul 

Grupului depinde de capacitatea sa de a isi imbunatati permanent platforma tehnologica pentru a 

ramane competitiv. De exemplu, invatarea automata si alte forme de inteligenta artificiala transforma 

aspecte ale comertului electronic, de la optimizarea rezultatelor cautarii si a preturilor pana la oferirea 

de asistenta clientilor si coordonarea logisticii livrarilor. In acelasi timp, internetul si dispozitivele 

mobile sunt caracterizate de progrese tehnologice rapide si orice schimbare in ceea ce priveste 

sistemele de operare larg raspandite (de exemplu, iOS sau Android) poate diminua functionalitatea 

paginilor web si aplicatiilor Grupului sau conferi un tratament preferential concurentilor. 

Este posibil ca Grupul sa nu aiba capacitatea de a continua sa inoveze in acest sens in ritmul inregistrat 

pana acum sau in acelasi ritm cu concurentii sai. Orice neadoptare si nepunere in practica a progreselor 

tehnologice in timp util pot reduce atractivitatea paginilor web si aplicatiilor Grupului pentru 

cumparatori si comercianti si, astfel, pot limita cresterea Grupului si deternina un efect negativ 

semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor acestuia. 

Succesul Grupului va depinde si de capacitatea sa de a se adapta la noile tendinte in materie de 

cumparaturi (cum ar fi atragerea in spatiul online a consumatorilor care au preferat anterior sa 

achizitioneze produse offline).  

Pietele pe care isi desfasoara activitatea Grupul manifesta o tranzitie de la achizitiile offline catre cele 

online. Cu toate acestea, mai multi factori pot descuraja clientii sa adopte aceasta tranzitie, printre 

care se numara: reticenta in ceea ce priveste achizitia de produse fara a exista un magazin fizic sau 

interactiune in persoana cu personalul de vanzari si posibilitatea de a examina fizic respectivele 

produse; o lipsa de securitate reala sau perceputa a tranzactiilor online si preocupari legate de 

confidentialitatea datelor cu caracter personal; timpii de livrare asociati cu comenzile online; 

intarzierea livrarilor sau livrari de produse incorecte sau avariate; orice inconvenienta asociata cu 

returnarea sau schimbarea obiectelor achizitionate online; o lipsa de usurinta in utilizare, 

functionalitate si trasaturi ale paginilor web si aplicatiilor Grupului, etc. Daca Grupul nu reuseste sa 

beneficieze de tranzitia clientilor din offline in online, inclusiv pe motiv ca experienta de cumparaturi 

oferita de elefant.ro nu satisface asteptarile clientilor existenti sau viitori, cererea pentru produsele 

Grupului poate scadea si astfel afecta negativ activitatea acestui.  

Este posibil ca Grupul sa puna in practica obiective strategice, cum ar fi lansarea completa a 

platformei marketplace pentru magazinele partenere, cu costuri mai mari, in conditii mai dificile sau 

mai tarziu decat s-a anticipat. 

Grupul poate alege sa urmareasca noi oportunitati de afaceri sau sa dezvolte noi oferte de produse 

care s-ar putea dovedi ineficiente din punctul de vedere al costurilor sau lipsite de succes din orice alt 

motiv. Orice astfel de initiativa care nu este receptionata favorabil de utilizatori poate dauna imaginii 

si brandului Grupului si este posibil ca orice extindere sau modificare a operatiunilor Grupului sa 

impuna cheltuieli suplimentare semnificative si sa consume atentia conducerii si alte resurse, situatie 

care, la randul sau, poate avea efecte negative substantiale asupra activitatii, situatiei financiare si 

rezultatelor operatiunilor Grupului. 
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Lansarea completa a platformei marketplace pentru magazinele partenere ar putea genera costuri mai 

mari, s-ar putea realiza in conditii mai dicile sau la o data ulterioara celei anticipate. 

Lansarea platformei marketplace pentru magazinele partenere ale Grupului, a carei finalizare este 

estimata pana la sfarsitul anului 2021, necesita investitii semnificative intr-un pachet de tehnologii 

sofisticate, intr-o gama mare de servicii de asistenta (in special inregistrarea comerciantilor pe 

platforma), in echipe de specialisti si buget de marketing. Desi conducerea considera ca dispune de 

echipa, cunostintele si resursele potrivite pentru a implementa strategia privind platforma 

marketplace, aceasta lansare depinde de mai multi factori, unii dintre acestia neaflandu-se sub 

controlul Grupului, prin urmare nu poate exista nicio garantie ca activitatea platformei se va dezvolta 

conform planurilor sau ca aceasta va fi de succes.  

Spre deosebire de activitatea de comert cu amanuntul proprie a Grupului („1P”), in cazul platformei 

marketplace, Grupul va avea o influenta redusa asupra articolelor oferite la vanzare si nu va lua decizii 

in ceea ce priveste pretul sau de alta natura in legatura cu produsele cumparate si vandute pe 

platforma Elefant, situatie care ar putea afecta, la randul sau, veniturile Grupului si capacitatea 

acestuia de a concura in mod eficace in ceea ce priveste pretul cu celelalte canale de distributie 

utilizate de comerciantii Grupului. De asemenea, viitoarele venituri ale Grupului depind, printre altele, 

de mentinerea cererii pentru tipurile de bunuri pe care comerciantii le vor oferi pe platforma 

marketplace. Popularitatea articolelor in randul consumatorilor poate varia in timp din motive precum 

disponibilitatea perceputa, valoarea subiectiva si tendintele in randul consumatorilor si al societatii in 

general. Un declin al cererii pentru anumite articole vandute prin intermediul platformei 

marketplacede comert electronic a Grupului, in absenta unei cresteri a cererii pentru alte articole, ar 

putea diminua volumul total al tranzactiilor pe platformele Grupului, consecinta fiind venituri mai mici.   

Totodata, succesul platformei marketplacea Grupului poate fi afectat de reducerea ofertelor active ale 

comerciantilor pe platforma Grupului ca urmare a unei amenintari reale sau percepute de concurenta 

directa din partea propriei activitati de comert cu amanuntul (1P) a Grupului.   

In cazul in care Grupul isi pune in practica obiectivele strategice cu costuri mai mari, in conditii mai 

dificile sau mai tarziu decat s-a anticipat, aceasta situatie ar putea avea un efect negativ semnificativ 

asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor acestuia. 

Grupul ar putea avea dificultati in a mentine si dezvolta imaginea de marca a Grupului, iar eforturile 

sale de marketing ar putea avea o eficienta mai mica sau ar putea presupune costuri mai mari decat 

cele anticipate. 

Mentinerea si dezvoltarea brandului „Elefant” va depinde de multi factori, unii dintre acestia 

neaflandu-se sub controlul Grupului. 

Recunoasterea si reputatia brandului „Elefant” in randul clientilor si furnizorilor au avut o contributie 

semnificativa la succesul activitatii Grupului si sunt de o importanta critica pentru cresterea sa in viitor 

si pentru pastrarea si extinderea bazei sale de clienti, comercianti si marci, precum si pentru 

competitivitatea Grupului pe pietele vizate. De exemplu, gradul de constientizare mare al brandului 

„Elefant” a contribuit la cresterea naturala a traficului neplatit pe pagina sa web prin intermediul 

rezultatelor cautarii organice si prin accesarea directa din browser de catre utilizatori a adresei 

platformei web a Grupului. 

Mentinerea si dezvoltarea imaginii brandului „Elefant” vor depinde de multi factori, cum ar fi 

capacitatea Grupului de a isi pastra statutul de prestator de servicii de incredere si de inalta calitate; 

de a creste notorietatea brandului, de a castiga noi clienti si de a majora frecventa achizitiilor; de a 

conserva reputatia Grupului; de a mentine, monitoriza si imbunatati relatiile cu furnizorii, de a utiliza 
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o combinatie optima de tactici de publicitate la un cost considerat de Grup ca fiind viabil din punct de 

vedere economic; de a evalua corect investitiile in castigarea de noi utilizatori si veniturile nete 

provenite de la cumparatori si comercianti, inclusiv cele legate de eficacitatea cheltuielilor de 

marketing ale Grupului. 

In acelasi timp, este posibil ca Grupul sa faca obiectul publicitatii negative (inclusiv din cauza unor 

actiuni in justitie sau provenind de pe platforme de internet, cum sunt blogurile, evaluarile online, 

serviciile de recenzie si site-urile de socializare sau alte tipuri de media) in cazul unor acte improprii ale 

furnizorilor sai (de exemplu, rechemari de produse, incalcari ale reglementarilor privind siguranta 

produselor, standardelor de mediu, legislatiei muncii) sau din cauza reclamatiilor utilizatorilor cu 

privire la paginile web, produsele, timpii de livrare, procesele de returnare ale Grupului si alte aspecte. 

Clientii pretuiesc informatiile usor accesibile cu privire la comerciantii cu amanuntul online si adeseori 

actioneaza in baza acestor informatii fara a mai cerceta sau a verifica autenticitatea acestora sau a se 

gandi la exactitatea lor. Platformele de socializare si paginile web publica imediat postarile 

utilizatorilor, de multe ori fara filtre sau verificari privind acuratetea continutului postat. Acuzatii la 

adresa Grupului ar pute fi postate de catre oricine, in mod anonim pe platformele de socializare, in 

camerele de chat de pe internet sau pe bloguri sau pagini web. Totodata, Grupul poate fi tinta 

hartuirilor sau a altor conduite daunatoare din partea tertilor, inclusiv din partea concurentilor 

Grupului. Reputatia sa poate fi lezata din cauza distribuirii publice a unor acuzatii anonime sau a unor 

declaratii tendentioase cu privire la activitatea Grupului, chiar daca aceste acuzatii sau declaratii sunt 

nefondate, iar Grupul ar putea fi nevoit sa cheltuiasca timp si fonduri semnificative pentru a gestiona 

respectivele acuzatii. Informatiile negative inexacte pot dauna activitatii Grupului si este posibil ca 

acesta sa nu poata sa rectifice sau sa corecteze postarile neconforme cu realitatea in timp util sau sa 

nu poata se le rectifice sau corecteze deloc, ceea ce ii poate leza activitatea. 

Totodata, tertii ar putea depune plangeri la agentiile de reglementare, iar Grupul ar putea face obiectul 

investigatiilor autoritatilor guvernamentale sau de reglementare ca urmare a unor astfel de plangeri. 

Nu exista nicio garantie ca Grupul va putea sa infirme astfel de acuzatii complet sau in timp util. 

Daca Grupul nu isi poate mentine sau imbunatati brandul, daca acesta este prejudiciat de publicitate 

sau acte negative sau in cazul in care nu mai este acceptat de catre consumatori, toate aceste ar putea 

fi determina scaderea cererii din partea consumatorilor, ceea ce ar avea un efect negativ semnificativ 

asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor Grupului. 

Demersurile de marketing ale Grupului ar putea fi mai putin eficiente decat se anticipeaza   

Odata cu intensificarea concurentei pe piata comertului electronic, mentinerea si imbunatatirea 

brandului Grupului pot deveni din ce in ce mai dificile si costisitoare, iar investitiile in cresterea valorii 

sale ar putea fi mai putin eficiente decat se anticipeaza. Chiar daca Grupul a investit sume semnificative 

din veniturile sale in marketing, nu poate exista nicio garantie ca demersurile de marketing ale 

Grupului vor fi incununate de succes.  

Este posibil ca Grupul sa nu reuseasca sa obtina o pozitionare buna in rezultatele cautarii organice, 

ceea ce ar putea reduce traficul pe paginile web si aplicatiile sale. 

Un numar semnificativ dintre clientii Grupului acceseaza platformele acestuia facand clic pe un link 

inclus in rezultatele cautarii organice generate de motoarele de cautare, cum este Google. Grupul 

incearca sa creasca acest tip relevant de trafic prin imbunatatirea pozitionarii paginilor web si 

aplicatiilor sale in cautarile organice, un procedeu cunoscut drept optimizarea motoarele de cautare. 

Totusi, algoritmii si criteriile de pozitionare ale acestor motoare de cautare sunt confidentiale. Drept 

urmare, Grupul nu detine informatii complete cu privire la acest proces, ceea ce face ca demersurile 

sale de optimizare pentru motoarele de cautare sa fie dificile. De asemenea, motoarele de cautare isi 
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modifica frecvent algoritmii si criteriile de pozitionare pentru a preintampina manipularea rezultatelor 

cautarilor organice, ceea ce ar putea dauna eforturilor Grupului de optimizare pentru motoarele de 

cautare. Daca Grupul nu poate sa recunoasca si sa isi adapteze rapid tehnicile la aceste modificari ale 

algoritmilor motoarelor de cautare sau daca eforturile sale de optimizare pentru motoarele de cautare 

se dovedesc ineficient in orice alt mod, este posibil sa fie necesar ca Grupul sa majoreze cheltuielile cu 

alte forme de marketing sau sa inregistreze o scadere semnificativa a traficului pe paginile web si 

aplicatiile sale. O incapacitate de a obtine o pozitionare buna pentru paginile web si aplicatiile Grupului 

in rezultatele cautarii organice ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei 

financiare, fluxurilor de numerar, rezultatelor operatiunilor si perspectivelor Grupului. 

Este posibil ca Grupul sa nu poata sa comunice in mod eficace cu clientii sai prin email si alte mesaje, 

si prin intermediul platformelor de socializare. 

Grupul utilizeaza buletine informative prin email si alte servicii de mesagerie drept canale de marketing 

gratuite pentru a isi promova paginile web si serviciile. Cu toate acestea, modificarea modului in care 

serviciile de webmail organizeaza si prioritizeaza emailurile ar putea reduce numarul de clienti care 

deschid emailurile din partea Grupului (de exemplu, introducerea unor instrumente si functii ar putea 

avea drept rezultat afisarea emailurilor si altor mesaje din partea Grupului drept „spam” sau cu o 

prioritate redusa pentru clientii sai). Actiunile tertilor de a bloca, impune restrictii sau modifica livrarea 

emailurilor si a altor mesaje, precum si modificarile legislative sau de reglementari care limiteaza 

dreptul Grupului de a trimite astfel de mesaje sau care impun cerinte suplimentare, ar putea sa 

compromita capacitatea Grupului de a comunica cu clientii. Daca Grupul se afla in imposibilitatea de a 

trimite emailuri sau alte mesaje clientilor sai, daca aceste mesaje ajung cu intarziere sau daca clientii 

nu le primesc sau refuza sa le deschida, Grupul nu mai poate utiliza acest canal de marketing gratuit, 

ceea ce ar putea sa ii compromita demersurile de marketing. Defectiunile care apar in functionarea 

serviciilor de email si mesagerie ale Grupului ar putea avea drept consecinta trimiterea unor mesaje 

eronate si refuzul clientilor de a mai primi mesaje din partea Elefant.  

Deoarece Grupul recurge si la platformele de socializare pentru a comunica cu clientii sai, modificarea 

termenelor si conditiilor operatorilor acestora ar putea sa limiteze capacitatea Grupului de a comunica 

prin intermediul platformelor de socializare. Este posibil ca aceste servicii sa isi modifice algoritmii si 

interfetele fara a anunta Grupul, ceea ce poate reduce vizibilitatea acestuia. De asemenea, ar putea 

exista un declin in utilizarea acestor platforme de socializare de catre clienti, caz in care ar putea fi 

necesar ca Grupul sa identifice alte canale de comunicare, posibil mai costisitoare. 

Oricare dintre riscurile de mai sus ar putea avea efecte negative semnificative asupra activitatii, 

situatiei financiare, fluxurilor de numerar, rezultatelor operatiunilor si perspectivelor Grupului. 

Daca Grupul nu poate mentine si imbunatati continuu experienta de cumparaturi a utilizatorilor, 

activitates, rezultatele operatiunilor sau situatia financiara a Grupului ar putea fi afectate 

semnificativ in mod negativ. 

Grupul considera ca succesul sau in calitate de companie care activeaza pe piata comertului cu 

amanuntul depinde de oferirea catre clienti a unei experiente de utilizare de clasa mondiala, ceea ce 

implica, printre altele, o gama larga de produse provenind de la o varietate de comercianti si la preturi 

competitive, o experienta impecabila in utilizarea platformei sau aplicatiei mobile de-a lungul 

intregului proces de achizitie, precum si ulterior achizitiei, dar si un ecosistem comprehensiv. Daca 

experienta utilizatorului in general la nivelul intregului Grup se deterioreaza sau este perceputa ca 

deteriorandu-se comparativ cu concurentii sai, sau daca Grupul nu atrage cumparatori pentru 

produsele sale sau comerciantii parteneri pentru a oferi produsele si marcile cerute de consumatorii 

Grupului, daca Grupul se afla in imposibilitatea de a prezenta astfel de produse pe pagina sa web intr-

un mod eficace si la preturi competitive sau in cazul in care consumatorii si comerciantii considera ca 
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procesele de livrare, returnare si/sau plata ale Grupului sunt necorespunzatoare, este posibil ca Grupul 

sa nu poata atrage noi consumatori si comercianti, sa piarda consumatorii si comerciantii existenti sau 

sa se confrunte cu reducerea volumului de achizitii de pe paginile sale web. Daca Grupul sau orice 

utilizator tert nu furnizeaza informatii corecte pe platformele acestuia, cum ar fi informatii despre 

produse pe platformele de comert electronic si pe platforma marketplace, Grupul poate pierde 

increderea consumatorilor si poate primi un numar mare de reclamatii, iar activitatea si operatiunile 

sale pot fi afectate semnificativ. Oricare dintre riscurile de mai sus ar avea efecte negative 

semnificative asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor ale Grupului.  

Grupul va avea nevoie de capital pentru a isi sustine operatiunile, iar capacitatea sa de a genera sau 

atrage lichiditati suficiente ar putea fi afectata de factori care nu se afla sub controlul Grupului.  

Pe termen mediu si lung, Grupul va avea nevoie probabil de capital suplimentar pentru a finanta 

cresterea viitoare sau pentru a isi redimensiona platformele, precum si de capital de lucru pentru 

operatiunile sale. Performantele viitoare si capacitatea de a genera lichiditati ale Grupului fac obiectul 

unor factori generali de risc economic, financiar, legislativ, juridic sau de reglementare, precum si al 

altor factori descrisi in prezenta sectiune „Factori de risc”, multi dintre acestia neaflandu-se sub 

controlul Grupului. Tipul, momentul si conditiile oricarei finantari, restructurari, vanzari de active sau 

altor tranzactii viitoare de atragere a capitalului vor depinde de nevoile de lichiditati ale Grupului si de 

conditiile prevalente pe pietele financiare. Daca Grupul nu reuseste sa atraga lichiditati si finantarea 

este partial sau integral indisponibila sau nu este disponibila in conditii acceptabile atunci cand este 

necesara, este posibil ca Grupul sa se afle in imposibilitatea de a isi dezvolta cu succes actuala sau 

viitoarea prezenta in regiune, situatie care ar putea sa afecte semnificativ activitatea, rezultatele 

operatiunilor si situatia financiara a Grupului.  

Atragerea si pastrarea echipei de conducere superioare si a altor angajati se poate dovedi a fi dificila. 

Capacitatea Grupului de a-si pastra pozitia competitiva si de a-si implementa strategia de afaceri 

depinde de serviciile unui numar relativ mic de persoane cu rol de conducere superioara. Persoanele 

din conducerea superioara a Grupului sunt implicate foarte mult in activitatile zilnice si, in acelasi timp, 

trebuie sa ia decizii strategice, sa asigure implementarea acestora si sa gestioneze si sa supervizeze 

dezvoltarea Grupului. Complexitatea operationala a activitatii Grupului, precum si responsabilitatile 

conducerii Grupului au crescut ca urmare a dezvoltarii si expansiunii continue a activitatii sale, punand 

o presiune semnificativa asupra resurseloe relativ limitate ale echipei de conducere superioara. Grupul 

va trebui sa continue sa isi imbunatateasca sistemele operationale si financiare, precum si controalele 

si procedurile de management, pentru a tine pasul cu dezvoltarea si expansiunea continue. Pierderea 

sau plecarea oricarui membru al echipei de conducere superioare a Grupului ar putea avea un efect 

negativ semnificativ asupra activitatii, perspectivelor, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor 

Grupului si este posibil ca Grupul sa nu poata atrage si pastra persoane cu acelasi nivel sau cu un nivel 

similar de experienta sau cunostinte de specialitate. 

In plus, competenta si dedicarea angajatilor Grupului reprezinta factori importanti pentru valorificarea 

oportunitatilor si gestionarea riscurilor de catre Grup. Prin urmare, succesul Grupului depinde si de 

capacitatea sa de a atrage, forma, motiva si pastra persoane cu calificare superioara, in acelasi timp 

construindu-si cultura corporativa. Lipsa personalului calificat si motivat ar putea compromite 

dezvoltarea si cresterea Grupului sau ar putea sa ii afecteze imaginea. Grupul se confrunta cu o 

concurenta semnificativa si tot mai intensa in ceea ce priveste personalul calificat. Pierderea 

personalului calificat, fluctuatia mare de personal sau persistenta dificultatilor in ocuparea posturilor 

vacante cu candidati corespunzatori ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra capacitatii 

Grupului de a concura in mod eficace in domeniul sau de activitate, iar Grupul ar putea pierde 

cunostinte de specialitate considerabile sau concurentii ar putea obtine acces la acestea. In plus, 

pentru a atrage sau pastra personal calificat, Grupul ar putea fi nevoit sa ofere pachete salariale si alte 
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beneficii mai mari, ceea ce ar conduce la costuri cu personalul mai ridicate. In cazul in care nu atrage, 

formeaza, motiveaza sau pastreaza personalul calificat la costuri rezonabile, acest lucru poate avea un 

efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor Grupului. 

Grupul intra sub incidenta unor reglementari complexe din diverse domenii (de exemplu, protectia 

datelor, protectia consumatorilor, legislatia care reglementeaza comertul electronic si concurenta, 

reglementari de mediu), care ar putea face obiectul atat unor interpretari, cat si unor modificari cu 

efecte negative.  

Legile si reglementarile incidente activitatii Grupului evolueaza intr-un ritm rapid si pot face obiectul 

unor diferite interpretari. Pe masura ce internetul continua sa revolutioneze relatiile comerciale la 

nivel global, iar gradul de penetrare a mediului online creste, ar putea fi adoptate noi legi si 

reglementari privind utilizarea internetului in general, precum si sectorul comertului electronic in 

special. Modificarile cu efecte negative ale legilor sau reglementarilor incidente Grupului ar putea face 

ca acesta sa suporte costuri substantiale sau sa ii impuna sa isi schimbe practicile comerciale. Avand in 

vedere sfera extinsa a actualelor legi sau obiectul si momentul aparitiei unor viitoare modificari, Grupul 

nu poate garanta ca practicile sale au respectat sau vor respecta pe deplin legislatia si reglementarile 

incidente sau interpretarea acestora. Orice nerespectare sau aparenta nerespectare de catre Grup a 

oricarora dintre aceste legi sau reglementari ar putea avea drept rezultat lezarea reputatiei Grupului 

si o pierdere de venituri, iar orice actiune in instanta sau de aplicare a legii impotriva Grupului ca 

urmare a nerespectarii efective sau aparente a legilor sau reglementarilor ar putea sa ii dauneze si mai 

mult reputatiei si sa aiba drept consecinta cheltuieli juridice si/sau penalitati substantial majorate.  

Protectia datelor 

Grupul colecteaza, stocheaza si utilizeaza, in cadrul operatiunilor sale, date cu caracter comercial sau 

personal referitoare la clienti sau angajati, care s-ar putea afla sub protectie contractuala sau legala. 

Desi isi propune sa aplice masuri de prevenire in vederea protejarii datelor clientilor si angajatilor in 

conformitate cu cerintele legale privind viata privata si a luat in mod constant masuri pentru a asigura 

conformitatea cu legislatia aplicabila si, daca a fost cazul, pentru remedierea posibilelor incalcari, 

posibile scurgeri de informatii, incalcari sau alte nerespectari ale legislatiei privind protectia datelor cu 

caracter personal s-au produs deja si pot avea loc si in viitor.  

Grupul colaboreaza, de asemenea, cu furnizori de servicii si anumite companii de software, care pot 

constitui, de asemenea, un risc pentru Grup in ceea ce priveste respectarea de catre acestia a legislatiei 

relevante si a obligatiilor privind protectia datelor impuse acestora sau asumate in contractele 

relevante incheiate cu Grupul. 

De asemenea, procedura Grupului de obtinere a consimtamantului vizitatorilor paginilor sale de web, 

acela cu privire la primirea de buletine informative si a altor mesaje din partea Elefant si de a ii permite 

Grupului sa utilizeze datele acestora, ar putea fi insuficienta sau nevalabila. Drept urmare, respectivele 

persoane sau alti terti pot acuza Grupul de trimiterea unor mesaje nesolicitate comerciale sau de alta 

natura. In plus, utilizarea de catre Grup a postei electronice si a altor servicii de mesagerie ar putea 

avea drept consecinta actiuni in instanta impotriva acestuia (a se vedea „Este posibil ca Grupul sa nu 

poata sa comunice in mod eficace cu clientii sai prin email si alte mesaje, precum si prin intermediul 

platformelor de socializare.”). 

Protectia datelor reprezinta o tema foarte sensibila si cu incarcatura politica in Europa, iar autoritatile 

guvernamentale nationale si internationale evalueaza permanent consecintele asupra vietii private 

inerente comertului electronic, cum ar fi, de exemplu, utilizarea modulelor „cookie” si a altor metode 

de monitorizare online in scopuri legate de publicitatea comportamentala si in alte scopuri, analizand 

masuri care ar putea limita semnificativ capacitatea companiilor de a desfasura astfel de activitati.  
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In cazul in care se produc orice incalcari ale legislatiei privind protectia datelor, acestea pot determina 

aplicarea unor amenzi, cereri de despagubire, urmarirea penala a angajatilor si directorilor Grupului, 

lezarea reputatiei si pierderea clientilor, cu un posibil efect negativ semnificativ asupra activitatii, 

perspectivelor, rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare ale Grupului. In special, potrivit noului 

regim de protectie a datelor cu caracter personal ce a intrat in vigoare in Uniunea Europeana la 25 mai 

2018, amenzile pentru incalcarea reglementarilor privind protectia datelor au devenit foarte 

semnificative, in cuantum de pana la 4% din cifra de afaceri anuala la nivel mondial sau 20 milioane 

EUR, oricare dintre aceste sume este mai mare (de exemplu, pentru incalcarea dispozitiilor privind 

transferurile internationale sau principiile de baza pentru prelucrare, cum ar fi obligatiile de informare 

sau asigurarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor). 

Protectia consumatorilor 

Grupul utilizeaza documente standardizate, contracte in forma standard si termene si conditii 

standardizate in relatia cu clientii, care fac obiectul unui control strict sub aspectul corectitudinii din 

partea instantelor in legatura cu continutul acestora si cu modul in care acestea sau conceptele juridice 

descrise in acestea sunt prezentate consumatorilor. Ca regula generala, conditiile standardizate sunt 

nule daca nu sunt transparente, formulate clar sau daca sunt lipsite de echilibru sau discrimineaza in 

mod necorespunzator cealalta parte. Din cauza frecventelor modificari aduse cadrului legal, in special 

in ceea ce priveste deciziile instantelor referitoare la termenele si conditiile generale, Grupul se poate 

afla in imposibilitatea de a evita riscurile legale si de litigii asociate cu utilizarea unor astfel de conditii 

contractuale standardizate. Lipsa de valabilitate sau de caracter executoriu al termenelor si conditiilor 

standardizate utilizate de Grup ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei 

financiare si rezultatelor operationale ale acestuia. 

Suplimentar fata de elementele expuse anterior, in cadrul activitatii sale Grupul poate forma obiectul 

unor sanctiuni sau masuri dispuse de autoritatile de reglementare si supraveghere in domeniul 

protectiei consumatorului, pentru incalcarea anumitor dispozitiii legale imperative. Incalcarea 

dispozitiilor legale aplicabile poate da nastere atat la posibile sanctiuni contraventionale cat si alte 

sanctiuni ce pot viza incetarea anumitor activitati sau suspendarea anumitor practici comerciale. 

Comertul electronic 

Prevederile incidente activitatii Societatii in domeniul comertului electronic, Directiva 2000/31/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 („Directiva privind Comertul Electronic”), 

transpusa in Romania prin Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, sunt preconizate a fi 

modificate in viitor, influentand arhitectura juridica a modului de functionare a pietei online. Drept 

urmare, activitatea Societatii ar putea face obiectul unor schimbari, data fiind obligatia de a respecta 

noile reglementari. 

Reglementari privind protectia mediului 

Legile si reglementarile privind sanatatea, siguranta si protectia mediului pe care trebuie sa le respecte 

Grupul impun standarde tot mai stricte, printre altele, cu privire la ambalaje, deseurile de ambalaje, 

materialele produselor sau aprovizionarea. Atentia speciala acordata protectiei mediului se traduce 

prin cerinte legislative din ce in ce mai stricte. Respectarea tuturor acestor cerinte ar putea presupune 

cheltuieli semnificative pentru Grup. In special, Grupul intra sub incidenta unor diverse obligatii de 

raportare, reciclare si de alta natura in conformitate cu Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, care implementeaza, printre altele, Directiva 

98/2008 a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje. Comisia 

Europeana va analiza modernizarea Directivei in cadrul Pactului Ecologic European, care vizeaza 

atingerea neutralitatii climatice a UE in 2050. Atingerea acestui obiectiv va impune actiuni din partea 
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tuturor sectoarelor economiei, inclusiv investitii in tehnologii ecologice care sa sustina inovatiile din 

partea industriei. Acest lucru ar putea atrage obligatii suplimentare pentru comerciantii cu amanuntul, 

cum este si Grupul, si, posibil, pentru alte persoane juridice. 

Nerespectarea legilor privind concurenta ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 

activitatii Grupului.  

O parte semnificativa a activitatii Grupului este legata de contractele de achizitie incheiate intre 

societatile din Grup si furnizorii acestuia. Astfel de contracte sunt supuse unor reglementari 

concurentiale stricte atat in Romania, cat si in Uniunea Europeana. Daca se constata incalcari ale 

legislatiei concurentei de catre Grup, amenzile care pot fi aplicate pot ajunge pana la 10% din cifra de 

afaceri realizata in anul precedent celui in care este emisa decizia autoritatii din domeniul concurentei.  

Avand in vedere lansarea platformei de tip marketplace, Grupul intra de asemenea sub incidenta unei 

legislatii a concurentei mai stricte care reglementeaza astfel de platforme (societatea fiind un vanzator 

concurent pe platforma alaturi de ceilalti comercianti), astfel existand un risc crescut ca o autoritate 

competenta sa constate ca practicile Grupului sunt incorecte sau netransparente.   

In plus, nu exista nicio garantie ca masurile implementate de Grup in vederea conformarii cu toate 

legile incidente privind concurenta vor fi suficiente sau ca nu vor exista incalcari ale acestor legi in 

viitor. Nerespectarea in trecut sau in viitor a legislatiei concurentei de catre Grup pe pietele pe care isi 

desfasoara activitatea ar putea avea efecte negative semnificative asupra activitatii sale. 

Este posibil ca Grupul sa inregistreze caderi ale sistemelor care sa conduca la indisponibilitatea 

platformelor sale. 

Grupul utilizeaza un sistem informatic complet externalizat pentru platformele sale si, in acest context, 

a realizat si anticipeaza ca va continua sa realizeze investitii substantiale in asigurarea calitatii si 

disponibilitatii tuturor proceselor sustinute de tehnologia informatiei, inclusiv prin negocierea unor 

specificatii clare si protectoare in contractele sale cu prestatorii de servicii IT, astfel incat sa asigure 

nivelurile cele mai adecvate de disponibilitate a serviciilor si un numar limitat de situatii de 

nefunctionare, precum si securitatea si disponibilitatea paginilor web si sistemelor Grupului. Cu toate 

acestea, nu poate fi garantata capacitatea sistemelor IT puse la dispozitia Grupului de a gestiona 

cererea pentru o crestere accentuata a traficului sau alte conditii adverse pe paginile web ale acestuia. 

De asemenea, eventuale performante inadecvate ale sistemelor IT utilizate de Grup, din cauza 

defectiunilor sistemelor, indisponibilitatii centrelor de date, atacurilor de blocare distribuita a 

serviciului, virusilor informatici, patrunderilor neautorizate fizice sau electronice, erorilor nedetectate, 

viciilor de proiectare, sabotajului, erorii umane sau altor evenimente sau cauze neprevazute, ar putea 

sa afecteze securitatea sau disponibilitatea paginilor web ale Grupului, sa impiedice utilizatorii sa 

acceseze paginile web ale Grupului, rezultand o capacitate limitata, o cerere redusa, intarzieri in 

procesare si pierderi de venituri din tranzactii. Orice defectare sau perturbare a sistemelor IT utilizate 

de Grup poate conduce la timpi semnificativi de nefunctionare a paginilor web si aplicatiilor sale. Daca 

Grupul nu reuseste sa solutioneze eficace constrangerile legate de capacitate, sa reactioneze 

corespunzator la perturbari sau sa asigure o infrastructura IT modernizata, aplicatiile mobile sau 

paginile web ale acestuia ar putea deveni indisponibile sau sa se incarce lent, iar clientii ar putea decide 

sa cumpere din alta parte, posibil fara a reveni, ceea ce ar afecta activitatea Grupului.  

Grupul ar putea fi expus la incalcari ale securitatii datelor si la brese de securitate. 

Grupul utilizeaza prestatori de servicii terti care stocheaza, prelucreaza si transmit in numele sau 

informatii care fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuala, date cu caracter personal si 

informatii confidentiale. Totodata, Grupul apeleaza la tehnologii de criptare si autentificare licentiate 
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de terti pentru a transmite in siguranta informatii confidentiale si sensibile, inclusiv informatii aferente 

cardurilor de credit si date cu caracter personal. Desi Grupul ia masuri pentru a proteja securitatea, 

integritatea si confidentialitatea informatiilor pe care le colecteaza, stocheaza sau transmite, acesta 

inregistreaza frecvent tentative de patrundere neautorizata in sistemele sale si este posibil ca Grupul 

si prestatorii de servicii ai acestuia sa nu dispuna de resursele sau tehnologiile sofisticate pentru a 

anticipa sau continua sa preintampine toate tipurile de atacuri si tehnici utilizate pentru obtinerea 

accesului neautorizat la sistemele sale. Prin urmare, Grupul nu poate garanta ca nu va avea loc o 

utilizare sau divulgare accidentala sau neautorizata sau ca tertii nu vor dobandi acces neautorizat la 

aceste informatii, in pofida eforturilor Grupului.  

Progresele inregistrate in ceea ce priveste performantele computerelor, noile descoperiri tehnologie 

sau alte evolutii ar putea creste frecventa sau probabilitatea unor brese de securitate. Orice 

compromitere sau dejucare a masurilor de securitate ale Grupului, sau ale prestatorilor de servicii terti 

ai Grupului, ar putea constitui o incalcare a legislatiei incidente privind viata privata, securitatea 

datelor si de alta natura si ar putea provoca riscuri juridice si financiare semnificative, publicitate 

negativa si pierderea increderii in masurile de securitate ale Grupului. Grupul nu poate avea 

certitudinea ca acoperirea oferita de acestea va fi adecvata pentru prejudiciile pe care ar putea sa le 

suporte efectiv sau ca va continua sa aiba la dispozitie orice polite de asigurare sau polite de asigurare 

in conditii economice rezonabile. De asemenea, este posibil sa fie necesar ca Grupul sa aloce resurse 

semnificative pentru a se proteja impotriva breselor de securitate sau pentru a solutiona problemele 

provocate de astfel de brese, redirectionand resurse de la dezvoltarea si extinderea activitatii sale. 

Materializarea oricaruia dintre riscurile de mai sus ar putea avea efecte negative semnificative asupra 

activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor ale Grupului. 

Activitatea Grupului este supusa fluctuatiilor sezoniere, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ 

asupra rezultatelor sale.  

Activitatea de comert electronic, similar comertului cu amanuntul, are un caracter sezonier general, 

pana la 60% din vanzarile anuale avand loc in al doilea semestru (cu pana la 40% din vanzarile anuale 

in ultimul trimestru). In acelasi timp, fiecare categorie de produse vandute pe platformele Grupului 

poate prezenta un model sezonier diferit (de exemplu, jucariile inregistreaza varfuri inainte de Paste 

si Craciun, produsele de bricolaj si gradinarit in timpul primaverii, produsele electronice si IT&C in 

timpul Craciunului etc.).  

Chiar daca Grupul face eforturi spre a influenta caracterul sezonier prin organizarea de evenimente 

speciale de vanzari (cum ar fi cele doua evenimente de vanzari principale, „Zilele Elefant” si „Singles’ 

Days”), este posibil ca aceste eforturi sa nu fie suficiente. Orice factor care afecteaza cererea pentru 

produsele Grupului in timpul perioadelor in care acesta a inregistrat in mod normal o cerere 

exceptional de mare (de exemplu, conditii economice nefavorabile la momentul respectiv, probleme 

de furnizare si logistica si alte constrangeri in procesul de procesare si livrare a comenzilor avand drept 

rezultat timpi de livrare mai mari, defectiuni ale platformelor Grupului si oferte speciale din partea 

concurentilor Grupului) ar putea avea un efect disproportionat asupra performantelor Grupului, 

declansand pierderi din cauza scoaterii din evidentele contabile a surplusurilor de stocuri.  

In plus, orice efect negativ al cererii generale slabe in perioadele respective este probabil sa fie 

exacerbat de reducerile de preturi la nivelul intregului sector, care au rolul de a elimina surplusurile de 

marfuri. De asemenea, caracterul sezonier ingreuneaza demersurile Grupului de a prognoza cu 

exactitate cererea pentru produsele sale si de a se aproviziona cu cantitati suficiente din acele produse. 

Daca Grupul nu reuseste sa anticipeze o cerere mare pentru produsele sale si sa satisfaca o asemenea 

cerere, poate pierde din clienti si venituri si este posibil sa nu poata sa isi dezvolte activitatea. 

Materializarea oricaruia dintre aceste riscuri ar putea avea efecte negative semnificative asupra 
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activitatii, situatiei financiare, fluxurilor de numerar, rezultatelor operatiunilor si perspectivelor 

Grupului. 

Grupul se bazeaza pe anumite produse si servicii furnizate de terti. Lantul de aprovizionare poate fi 

perturbat semnificativ, in timp ce majorarile de preturi de catre furnizori sau cresterea altor costuri 

de exploatare ar putea diminua marja profitului operational a Grupului. 

Grupul a adoptat un model de afaceri tip asset light in cadrul caruia externalizeaza parti importante 

ale activitatii sale, in baza unor parteneriate solide cu anumiti furnizori terti esentiali de servicii sau 

produse, cum ar fi Intershop si VTEX pentru servicii IT si de platforma, DHL, DPD, Cargus, Same Day, 

Easy Box, Posta Romana pentru livrari si preluari, Gardners pentru furnizarea de carti in limba engleza, 

Grup Editorial Litera S.R.L. pentru furnizarea de carti in limba romana, etc. Daca acesti furnizori si-ar 

majora preturile, aceasta situatie ar avea un efect negativ asupra marjelor Grupului. In plus, daca 

Grupul ar dori sa schimbe furnizorii sau ar fi fortat sa procedeze astfel (de exemplu, din cauza 

insolventei furnizorilor sau in cazul in care acestia nu mai furnizeaza bunuri/servicii de calitate sau nu 

ar mai avea capacitatea de a mentine ritmul cu dezvoltarea activitatii Grupului), nu exista nicio garantie 

ca prestatori de servicii alternativi rentabili vor fi disponibili sau ca Grupul poate gestiona cu succes 

tranzitia la noii furnizori.   

Este posibil ca Grupul sa nu poata sa mentina actualele relatii contractuale solide pe care le are cu 

furnizorii esentiali sau sa renegocieze orice contract cu furnizorii sai in conditii rezonabile, daca este 

cazul, atunci cand acestea expira. In plus, operatiunile de consolidare in randul furnizorilor Grupului 

poate creste dependenta acestuia de un numar mic de furnizori. 

Activitatea de comert electronic a Grupului depinde de serviciile mai multor prestatori terti de servicii 

de logistica pentru distributia marfurilor pe care consumatorii Grupului le achizitioneaza online. 

Modificarea conditiilor si costurilor de expeditie, de exemplu din cauza unor costuri mai mari cu 

combustibilii sau incapacitatea sau refuzul prestatorilor de servicii terti de a livra in siguranta si la timp 

produsele vandute prin intermediul activitatii de comert electronic a Grupului, ar putea sa dauneze 

imaginii Grupului si sa aiba un efect negativ asupra activitatii sale. Orice deteriorare a situatiei 

financiare a oricarui prestator de servicii tert sau a relatiilor Grupului cu prestatorii de servicii terti ar 

putea avea un impact negativ asupra proceselor logistice si costurilor de distributie ale Grupului si un 

efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor acestuia. 

In cazul in care oricare dintre furnizorii esentiali ai Grupului isi inceteaza relatia comerciala cu acesta 

sau Grupul nu poate sa pastreze contractele cu respectivii furnizori in conditii favorabile, perspectivele, 

rezultatelor operatiunile si situatia financiara a Grupului ar putea influentate in mod negativ. 

Grupul ar putea inregistra perturbari in livrarea produselor (inclusiv riscul epuizarii stocurilor). 

Capacitatea Grupului de a livra produse la timp si in cantitatile necesare este un element semnificativ 

in atragerea de noi clienti si pastrarea clientilor existenti si este in special importanta pentru baza sa 

de clienti retail. Capacitatea Grupului de a livra produse la timp si de a mentine stocurile necesare 

pentru acestea poate fi afectata de evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate, inclusiv, 

dar fara a se limita la, incapacitatea de a procura produsele corespunzator in timp util, cresteri 

neprevazute ale volumelor comenzilor ca urmare a modificarilor peisajului competitiv sau din alte 

motive, nerespectarea timpilor de livrare programati de catre furnizorii terti, orice deficit prelungit de 

capacitate de transport sau alte perturbari indelungate ale serviciilor sau infrastructurii de transport, 

etc. Daca Grupul nu poate livra produse in conformitate cu calendarul si in cantitatile solicitate de 

clientii sai, este posibil sa nu poata atrage noi clienti sau pastra clientii existenti. In cazul materializarii 

acestui risc, activitatea Grupului ar putea fi afectata semnificativ.  
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Grupul ar putea fi expus la riscul ca un numar mai mare de consumatori sa returneze bunurile 

achizitionate de pe platformele sale. 

Politicile Grupului privind retururile respecta reglementarile incidente in domeniul protectiei 

consumatorilor si prevad ca un client poate returna o achizitie in cazul in care comerciantul este un 

antreprenor (adica o persoana care desfasoara o activitate comerciala sau profesionala si nu o 

persoana privata care nu desfasoara activitati comerciale), cu conditia ca acel client sa notifice 

comerciantul cu privire la returnarea bunurilor in termen de 30 de zile.  

Daca Grupul nu gestioneaza si nu satisface asteptarile consumatorilor in legatura cu produsele 

achizitionate sau daca ratele de retur de catre clientii Grupului cresc din alte motive (de exemplu 

modificari in comportamentul consumatorilor sau utilizarea abuziva a politicii Grupului privind 

retururile de catre persoane care nu doresc in mod real sa achizitioneze produsele Grupului), aceasta 

situatie ar putea majora costurile Grupului, ceea ce ar putea duce la pierderea de consumatori sau 

comercianti actuali sau potentiali, si afecta veniturile din comertul cu amanuntul si cele asociate cu 

platforma de tip marketplace. Unii dintre concurentii Grupului in domeniul comertului cu amanuntul 

ofera politici mai flexibile privind retururile. De asemenea, este posibil ca clientii Grupului sa se astepte 

ca perioada in care bunurile pot fi returnate sa fie extinsa fata de actualul termen de 30 de zile. Intr-

un astfel de caz, Grupul nu poate exclude posibilitatea ca clientii nemultumiti de perioada de retur de 

30 de zile sa decida sa achizitioneze produse de la concurentii Grupului, care ofera posibilitatea de 

retur intr-un termen mai mare de 30 de zile, ceea ce ar putea provoca pierderea clientilor de catre 

Grup. Asemenea factori ar putea avea efecte negative semnificative asupra activitatii, situatiei 

financiare si rezultatelor operatiunilor ale Grupului. 

Structura de management a riscurilor si de conformitate a Grupului s-ar putea dovedi inadecvate. 

Grupul a desemnat un auditor intern si a implementat un comitet de audit ca masuri care au rolul de 

a preintampina fapte penale si alte forme de nerespectare a legii de catre conducerea, angajatii, 

consultantii, agentii si furnizorii sai. Cu toate acestea, deoarece coruptia, de exemplu, poate fi frecvent 

intalnita in Romania si Republica Moldova, aceste mijloace de control s-ar putea dovedi insuficiente 

pentru a preintampina si detecta conduita neconforma. Drept urmare, este posibil ca unii angajati, 

consultanti, agenti sau furnizori sa savarseasca totusi practici ilegale sau fapte de coruptie in vederea 

castigarii de clienti sau sa conspire pentru a eluda mijloacele de control ale Grupului in domeniul 

conformitatii. Deopotriva, este posibil ca auditorul intern sa nu identifice, atenueze sau gestioneze 

expunerile la risc relevante. Nerespectarea legilor si reglementarilor incidente poate dauna imaginii 

Grupului si capacitatii acestuia de a concura si poate avea drept consecinta actiuni in justitie, sanctiuni 

penale sau de drept civil sau amenzi administrative impotriva Grupului, membrilor organismelor sale 

de conducere si salariatilor acestuia. De asemenea, o consecinta poate lua forma unor actiuni in 

despagubire de catre terti sau alte efecte adverse. Orice esec al structurii de conformitate a Grupului 

in a preintampina sau detecta conduite neconforme ar putea avea efecte negative semnificative 

asupra activitatii, situatiei financiare, fluxurilor de numerar, rezultatelor operatiunilor si perspectivelor 

Grupului.  

Posibilele investitii si achizitii ale Grupului ar putea sa nu aiba rezultatele asteptate.  

Este posibil ca Grupul sa vizeze investitii si/sau achizitii de oportunitate ale altor companii, activitati 

sau active, fie in Romania, fie in Republica Moldova. Nu poate exista nicio garantie ca Grupul va avea 

capacitatea de a identifica oportunitatile adecvate de achizitii sau investitii, ca respectivele tranzactii 

vor fi incununate de succes sau ca Grupul va putea sa realizeze orice astfel de tranzactii in conditii 

acceptabile pentru acesta, din cauza lipsei de fonduri suficiente, a constrangerilor legate de legislatia 

din domeniul concurentei sau din alte motive.  
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Este posibil ca, prin astfel de achizitii, Grupul sa intre pe segmente de piata in care nu a fost prezent 

anterior si/sau sa fie expus la riscuri comerciale suplimentare diferite de cele cu care s-a confruntat 

anterior, oricare dintre acestea putand sa afecteze activitatea Grupului, inclusiv, dar nu exclusiv: 

dificultati in integrarea tehnologiilor, operatiunilor, contractelor existente si personalului activitatilor 

achizitionate; dificultati in asistarea si tranzitia clientilor sau furnizorilor unei companii achizitionate; 

deturnarea resurselor financiare si de management de la operatiunile existente sau de la oportunitatile 

de achizitie alternative; nerealizarea beneficiilor sau sinergiilor anticipate ale unei tranzactii; 

neidentificarea tuturor problemelor, obligatiilor sau a altor deficiente sau aspectelor problematice ale 

unei companii sau tehnologii achizitionate, inclusiv probleme legate de proprietatea intelectuala, 

respectarea legislatiei, practicile contabile sau de angajati sau clienti; riscurile presupuse de intrarea 

pe noi piete in care Grupul are experienta limitata sau nu are experienta; posibila pierdere a unor 

angajati, clienti si furnizori esentiali, fie ai actualei activitati a Grupului, fie ai activitatii unei companii 

achizitionate; incapacitatea de a genera venituri nete suficiente pentru a compensa costurile achizitiei; 

costuri suplimentare sau diluarea capitalului propriu asociata cu finantarea achizitiei; si posibilele 

costuri asociate cu scoaterea din evidentele contabile sau amortizarea in legatura cu activitatile 

achizitionate.  

De asemenea, este posibil ca Grupul sa se confrunte cu dificultati semnificative in identificarea tuturor 

riscurilor asociate cu potentialele tranzactii in cadrul procesului de evaluare prealabila („due 

diligence”) si in gestionarea cu succes a cresterii pe care Grupul se asteapta sa o inregistreze ca urmare 

a unor astfel de achizitii sau investitii.   

Capacitatea Grupului de a integra si gestiona in mod eficace activitatile achizitionate si orice crestere 

viitoare va depinde de mai multi factori, printre care se numara dimensiunea activitatii achizitionate, 

calitatea conducerii acesteia, natura si amplasamentul geografic ale operatiunilor si complexitatea 

rezultata din integrarea operatiunilor acesteia. Prin urmare, nu exista nicio garantie ca o achizitie 

viitoare va oferi beneficii suficiente pentru a justifica cheltuielile suportate de Grup. Daca achizitiile 

sau investitiile Grupului nu sunt incununate de succes, rezultatul poate fi pierderea integrala sau 

partiala a investitiei si, astfel, activitatea, situatia financiara, rezultatele operatiunilor si perspectivele 

Grupului ar putea fi afectate negativ si semnificativ. 

Daca, in contextul oricarei viitoare achizitii, Grupul nu reuseste sa evalueze corespunzator beneficiile 

achizitiei, suporta costuri care ulterior se dovedesc nejustificate, nu reuseste sa integreze achizitia in 

activitatea Grupului intr-un mod corespunzator si eficient din punct de vedere al costurilor sau 

angajeaza obligatii care se dovedesc a fi mai mari decat se anticipase, aceasta situatie ar putea avea 

un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor 

Grupului. 

Decizii negative ale autoritatilor fiscale ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 

rezultatelor operationale si fluxurilor de numerar ale Grupului.  

Legile si reglementarile fiscale din Romania si Republica Moldova pot suferi modificari si pot exista 

schimbari in interpretarea si aplicarea legislatiei fiscale. Sistemele fiscale din aceste state pot fi 

caracterizate prin existenta unui numar mare de taxe si a unei legislatii care sufera frecvent schimbari, 

care in unele situatii se pot aplica in mod retroactiv, care pot fi susceptibile de interpretari extinse si, 

in unele cazuri, sunt contradictorii.  In multe situatii, practica si orientarile pentru persoanele juridice 

si fizice sunt insuficiente pentru a aprecia in mod corespunzator incadrarea fiscala a anumitor 

operatiuni si practici ale acestora.  De asemenea, schimbarile in legislatia fiscala si/sau modul de 

interpretare sau aplicare a legilor fiscale se pot dovedi dificil de prezis de catre Grup, astfel ca Grupul 

poate fi nepregatit pentru asemenea schimbari. 



 

83 

 

  

Grupul recurge in mod regulat la aprecieri ale riscurilor fiscale si stabileste provizioane fiscale pe baza 

celor mai diligente estimari ale echipei de management, bazate de asemenea pe consultari oferite de 

consultantii fiscali relevanti. Echipa de management considera ca a constituit in mod adecvat 

provizioane pentru raspunderea fiscala, bazandu-se pe interpretarea legislatiei fiscale, pe interpretari 

oficiale si pe decizii ale instantelor de judecata. Cu toate acestea, interpretarea autoritatilor 

competente ar putea fi diferita si efectul asupra situatiilor financiare consolidate, daca autoritatile vor 

impune cu succes propriile lor interpretari, ar putea fi semnificativ. 

Implementarea pachetului TVA al UE privind comertul electronic in 2021 ar putea avea drept 

consecinta o expunere fiscala suplimentara pentru Grup, din cauza unui nivel ridicat de incertitudine 

rezultat din lipsa orientarilor privind TVA si taxele vamale, precum si din lipsa unor reglementari de 

implementare la nivel local. 

La 1 iulie 2021, Romania a implementat noi norme care reglementeaza obligatiile in legatura cu TVA 

ale comerciantilor electronici cu amanuntul (B2C) si ale interfetelor electronice, printre care si 

platformele de tip marketplace. Pachetul TVA al UE din 2021 privind comertul electronic introduce 

modificari semnificative conform carora interfetele electronice, inclusiv platformele de tip 

marketplace, care faciliteaza vanzari transfrontaliere catre consumatori prin intermediul unor terti, 

vor fi tratate ca „furnizori asimilati” si trebuie sa colecteze TVA in anumite situatii. Regimul de 

raspundere completa va atribui interfetelor electronice, inclusiv platformele de tip marketplace, 

responsabilitatea de a percepe si colecta TVA pentru tranzactiile cu furnizorii asimilati.  

Noul regim al furnizorilor asimilati se va aplica in situatiile in care interfata electronica, inclusiv 

platforma de tip marketplace relevanta, faciliteaza o vanzare la distanta catre un consumator a unor 

bunuri importate din teritorii sau tari terte in loturi cu o valoare intrinseca de maximum 150 EUR sau 

o livrare de bunuri in Comunitatea Europeana de catre o persoana impozabila nestabilita in 

Comunitate catre o persoana neimpozabila. Exista posibilitatea ca interfata electronica, inclusiv 

platforma de tip marketplace, sa opteze pentru neaplicarea sistemului in anumite situatii, obligatiile 

privind TVA fiind transferate catre furnizorul de servicii de livrare al vanzatorului. Cu toate acestea, 

toate platformele stabilite in UE si in afara UE, care vand bunuri si servicii online catre consumatori 

europeni, vor fi afectate de reforma TVA, indiferent de canalul de vanzari utilizat. Introducerea noii 

legislatii, in vederea efectuarii decontarilor de TVA aferenta vanzarilor comerciantilor, ar putea fi 

relevanta pentru dezvoltarea de catre Societate a platformei de tip marketplace in ceea ce priveste 

furnizorii internasionali sau clientii din afara UE. De asemenea, aceasta poate avea drept rezultat o 

expunere suplimentara la riscuri fiscale, chiar daca Grupul respecta prevederile privind masurile de 

siguranta si desfasoara verificari asupra activitatii. Noile reglementari sunt generale si fara precedent 

si sunt asteptate si necesare orientari detaliate pentru a putea fi puse in aplicare.  

Pachetul TVA al UE privind comertul electronic intrat in vigoare in 2021 ar putea avea un efect negativ 

asupra practicilor de conformitate si obligatiilor de raportare financiara ale Grupului. Daca Grupul nu 

gestioneaza aceste riscuri in mod corespunzator sau daca unul sau mai multe dintre aceste riscuri se 

materializeaza, aceasta situatie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra imaginii, activitatii, 

situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor Grupului. 

Este posibil ca asigurarea Grupului sa nu fie adecvata pentru protejarea Grupului impotriva tuturor 

pierderilor potentiale care il pot afecta. 

In cursul desfasurarii normale a activitatii sale, Grupul are contractate asigurari, ca de exemplu polite 

de asigurare pentru stocuri si cladiri. Grupul nu are in prezent o asigurare pentru toate riscurile 

inerente activitatii sale comerciale si, prin urmare, este posibil ca asigurarea Grupului sa nu fie 

suficienta pentru acoperirea tuturor pierderilor sau posibilelor obligatii de raspundere. In cazul in care 

un eveniment semnificativ afecteaza Grupul (de exemplu, o avarie catastrofala ca urmare a unor daune 
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fizice sau atacuri cibernetice asupra furnizorilor terti ai serviciilor de centre de date utilizate de Grup 

sau accidente petrecute la depozitul Grupului sau care implica personalul sau operatiunile Grupului), 

acesta ar putea suferi perturbari considerabile in desfasurarea activitatii sale, pentru care nu va fi 

despagubit, fie pentru ca nu exista nicio polita de asigurare, fie pentru ca politele de asigurare ale 

Grupului contin anumite excluderi si limitari. Grupul nu mentine fonduri separate si nu constituie 

provizioane pentru astfel de evenimente. Orice asemenea pierdere sau cerere de despagubiri pentru 

daune formulata de terte parti poate avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, 

perspectivelor, rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare ale Grupului.   

O modificare a preferintelor de la cartile imprimate la cele electronice ar putea avea un impact 

negativ asupra activitatii Grupului.  

Desi Grupul se extinde permanent in noi segmente, o parte importanta a veniturilor sale provine inca 

din segmentul sau initial, cel al cartilor imprimate pe suport de hartie.  Cititorii generatiei digitale 

continua sa alimenteze dezvoltarea segmentului cartilor electronice, care ar putea deveni mai 

populare decat cele imprimate in viitor. Avand in vedere ca, in 2020, 39% din veniturile operationale 

ale Grupului au fost generate de vanzarile de carti imprimate, materializarea unei astfel de tendinte ar 

putea reduce numarul de clienti pe acest segment si, astfel, determina un efect negativ semnificativ 

asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor acestuia.  

Este posibil ca Grupul sa nu poata respecta intotdeauna normele privind stabilirea preturilor de 

transfer. 

Este posibil ca unele tranzactii incheiate intre diferite companii din cadrul Grupului sau intre 

companiile din cadrul Grupului si alte parti afiliate sa fi fost sau sa nu fi fost incheiate in conformitate 

cu principiul valorii de piata. Aceste tranzactii intragrup si tranzactii cu parti afiliate continua sa aiba 

loc in prezent, dar si in viitor. 

In cazul in care companiile relevante din cadrul Grupului nu pot justifica sau justifica in mod 

necorespunzator preturile percepute pentru tranzactii intragrup sau tranzactii cu parti afiliat sau 

autoritatile fiscale nu sunt de acord cu asemenea justificarile, exista riscul ca autoritatile fiscale sa 

ajusteze veniturile impozabile si/sau cheltuielile deductibile ale respectivelor companii din cadrul 

Grupului. Aceste ajustari ale bazei de impozitare ar avea ca rezultat ajustari corespunzatoare ale 

obligatiilor fiscale, precum si aplicarea unor dobanzi si penalitati de intarziere pentru companiile 

relevante din cadrul Grupului si, prin urmare, ar putea avea efecte negative asupra rezultatelor 

operatiunilor si situatiei financiare ale Grupului. 

Facilitatile de finantare externe ale Grupului contin anumite interdictii si obligatii si, in cazul 

incalcarii acestora, costuri majorate ar putea fi aplicabile sau ar atrage declararea scadentei 

anticipate a facilitatilor.  

Contractele de imprumut ale Grupului contin o serie de obligatii specifice care trebuie respectate, 

unele dintre acestea fiind restrictive, si care impun Grupului anumite interdictii operationale, inclusiv 

restrictii asupra capacitatii Grupului de a lua masuri care ar fi in interesul Grupului pe termen lung, in 

special in legatura cu achizitii viitoare. Printre aceste interdictii se numara obligatia de a mentine, pe 

intreaga durata a facilitatii, a unor cerinte privind rulajul fluxului de numerar, o anumita rata de 

acoperire a serviciului datoriei, o anumita rata a lichiditatii, interdictia de a distribui dividende fara 

acordul prealabil scris al bancii, interdictia de a angaja indatorare financiara suplimentara fara acordul 

prealabil scris al bancii, etc. In plus, facilitatile de imprumut ale Grupului contin angajamente potrivit 

carora Grupul trebuie sa respecte principalele legi incidente acestuia, in special orice obligatie de a 

obtine licente si autorizatii, precum si orice alta cerinta de mediu si securitate. 
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Nu exista nicio garantie ca Grupul va reusi sa respecte in viitor asemenea obligatii asumate conform 

contractelor sale de imprumut, iar nerespectarea acestora poate conduce la aparitia unor evenimente 

de neindeplinire a obligatiilor cu privire la care este posibil ca Grupul sa nu reuseasca sa obtina acorduri 

de renuntare din partea bancilor. Evenimentele de neindeplinire a obligatiilor dintr-un contract de 

imprumut pot da nastere, printre altele, unor costuri asociate cu remedierea evenimentelor de 

neindeplinire a obligatiilor, unor obligatii de a oferi garantii suplimentare, unei marje majorate, 

devansarii ratelor de credit datorate conform contractelor de imprumut, impreuna cu costurile si 

dobanda acumulate, unor neexecutari incrucisate (cross-defaults) in baza altor contracte, care pot 

determina in sarcina Grupului obligatii suplimentare de plata, limitarea capacitatii ulterioare de 

imprumut sau daune.  

De asemenea, daca Grupul atrage fonduri suplimentare prin emiterea unor noi titluri de creanta sau 

prin obtinerea de imprumuturi de la terti, conditiile respectivelor titluri de creanta sau contracte de 

imprumut pot include angajamente sau alte restrictii aferente activitatii Grupului, care ar putea afecta 

flexibilitatea operationala a Grupului si i-ar impune, de asemenea, sa finanteze cheltuielile 

suplimentare cu dobanzile. 

Producerea oricarui eveniment din cele de mai sus ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 

activitatii, rezultatelor sau situatiei financiare ale Grupului.  

In absenta unor acorduri de hedging in vigoare, Grupul este expus riscului de fluctuatie a cursului de 

schimb valutar. 

Societatea achita bunurile importate in monede straine si se confrunta cu riscul de curs valutar 

tranzactional asociat discrepantei dintre monedele in care efectueaza cheltuielile si cele in care 

incaseaza veniturile. In acelasi timp, Grupul a contractat imprumuturi in EUR. Prin urmare, pozitia 

financiara si rezultatele operatiunilor Grupului se supun riscurilor de conversie valutara, deoarece 

bilanturile denominate in alte monede sunt convertite in RON la data bilantului contabil si genereaza 

castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar. Orice modificare semnificativa a ratelor de schimb 

relative pentru EUR si RON ar putea avea un impact semnificativ asupra situatiei financiare si 

rezultatelor operatiunilor Grupului. 

Este posibil ca Grupul sa fie expus unor pretentii sau litigii in cursul desfasurarii normale a activitatii. 

In cursul desfasurarii normale a activitatii, Grupul este uneori implicat in actiuni in despagubire, litigii 

si proceduri legale, cum ar fi pretentii formulate de fostii angajati ai Grupului pentru pretinsa incetare 

nelegala a contractelor individuale de munca, popriri ale tertilor sau alte pretentii ale unor autoritati 

publice. La data acestui Memorandum, Grupul este implicat intr-un numar mic de litigii care ar putea 

avea un impact negativ asupra activitatii uneia dintre filialele Societati. Cu toate acestea, nu exista 

nicio garantie ca pe viitor Grupul nu va fi expus la alte litigii sau dispute semnificative care ar putea 

avea un efect negativ semnificativ asupra reputatiei, activitatii, rezultatelor operationale si situatiei 

sale financiare.  

Riscuri specifice de tara si riscuri de regiune  

Rezultatele Grupului depind de situatia macroeconomica din tarile in care Grupul isi desfasoara 

activitatea. 

Dezvoltarea Grupului si marjele de profit pe care le poate obtine depind de conditiile economice 

globale si regionale de pe pietele pe care isi desfasoara activitatea si de impactul acestora asupra 

consumului, care are tendinta de a scadea in timpul perioadelor de incertitudine economica si 

recesiune. In plus, micile afaceri care nu dispun de resurse substantiale, printre care se numara un 
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numar semnificativ dintre furnizorii Grupului, tind sa fie afectate in mai mare masura de conditiile 

economice precare decat companiile mai mari. Daca unii dintre furnizorii Grupului si-ar inceta 

activitatea din cauza unei recesiuni economice, si activitatea Grupului ar putea fi afectata. 

Pozitia economica a Grupului este strans legata de situatia economica din Romania si Republica 

Moldova (pietele pe care isi desfasoara activitatea Grupul), care depinde de mai multi factori, cum ar 

fi cresterea PIB-ului, rata somajului, inflatia, cresterea salariilor (brute si nete), nivelul ratelor dobanzii, 

accesibilitatea creditelor de nevoi personale si/sau prognozele economice, care se reflecta in 

disponibilitatea cetatenilor din aceste tari de a cumpara produsele pe care Grupul le vinde, dar si in 

modele de consum. 

Un potential declin economic prelungit in Romania sau Republica Moldova, ca urmare a actualei 

pandemii provocate de COVID-19 sau din alte motive, ar dauna operatiunilor Grupului.  

De asemenea, politicile adoptate de guvernele si bancile centrale din tarile in care Grupul isi desfasoara 

activitatea ar putea afecta cursurile de schimb, ratele dobanzii si pietele financiare si ar putea 

impiedica accesul la noi surse de finantare, spre exemplu printr-un impact asupra disponibilitatii 

facilitatilor de credit. Acest lucru ar putea impiedica acordarea facilitatilor de credit pe termen scurt 

sau posibilitatea de a obtine noi facilitati pentru finantarea investitiilor, ceea ce ar putea ingreuna 

operatiunile curente ale Grupului si programul planificat de investitii. Mai mult, din cauza efectului de 

atenuare pe care o politica monetara mai stricta o are in mod obisnuit asupra economiei generale, 

este posibil ca gospodariile private sa aiba, in medie, un venit disponibil mai mic, ceea ce poate 

influenta vanzarile Grupului. Prin urmare, daca bancile centrale incep sa inaspreasca politica monetara, 

Grupul ar putea fi afectat in mod semnificativ.  

Materializarea oricaruia dintre riscurile descrise mai sus ar putea avea efecte negative semnificative 

asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor ale Grupului. 

Efectele pandemiei de COVID-19 ar putea avea un impact negativ asupra activitatii Grupului. 

O noua tulpina de coronavirus, care provoaca afectiunea COVID-19 („COVID-19”), identificata in China 

la finalul anului 2019, s-a raspandit in intreaga lume, inclusiv pe pietele pe care isi desfasoara 

activitatea Grupul. La 11 martie 2020, Organizatia Mondiala a Sanatatii a confirmat ca raspandirea si 

severitatea acestuia au escaladat pana la pragul de pandemie. In Romania a fost declarata la 16 martie 

2020 starea de urgenta, care a fost inlocuita cu starea de alerta in mai 2020, ce continua si la data 

prezentului Memorandum. Raspandirea COVID-19 a avut drept consecinta introducerea unor masuri 

de catre autoritatile din Romania si Republica Moldova in incercarea de a limita raspandirea virusului, 

printre care interdictii si restrictii de calatorie si de deplasare, carantina si inchiderea activitatilor 

comerciale si a birourilor, si a condus la o crestere accentuata a volatilitatii pe pietele financiare si la 

declinul acestora, precum si la inrautatirea semnificativa a perspectivelor macroeconomice la nivel 

global, european, pentru Romania si Republica Moldova. Durata restrictiilor este extrem de incerta, in 

special in contextul noilor valuri de infectari COVID-19, masuri si mai stricte putand fi introduse in 

viitor.   

In Romania, restrictiile de mobilitate din cauza COVID-19 au provocat o tranzitie semnificativ mai 

pronuntata catre comertul online. Cu toate acestea, pe masura ce restrictiile sunt eliminate si 

consumatorii incearca sa recupereze „timpul pierdut”, fara interactiuni sociale, vacante si timp 

petrecut in aer liber, poate aparea un declin sau chiar o inversare temporara a tendintei in ceea ce 

priveste cresterea anuala.   

Din cauza raspandirii COVID-19, Grupul a fost nevoit sa isi modifice practicile operationale si este 

posibil sa ia si alte masuri impuse de autoritati sau cu privire la care decide ca sunt in interesul 
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angajatilor, consumatorilor si comerciantilor sai si al altor actori interesati. Grupul a introdus o politica 

privind telemunca, la care au apelat aproape toti angajatii Grupului. In cazul angajatilor Grupului care 

lucreaza in depozit si nu isi pot desfasura activitatea prin telemunca, Grupul a pus in practica proceduri 

de protectie suplimentare, printre care dotarea salariatilor cu echipamente individuale de protectie 

(de exemplu, masti, manusi, dezinfectanti, dezinfectanti pentru maini si vizoare), introducerea 

distantarii sociale, distribuirea programului de munca al angajatilor in trei schimburi de-a lungul intregii 

zile si cresterea frecventei operatiunilor de curatenie in incintele Grupului. Nu exista certitudinea ca 

aceste masuri vor fi suficiente pentru a atenua riscurile implicate de COVID-19, iar introducerea 

masurilor (sau insuficienta acestora) ar putea avea drept consecinta un numar mai mare de absente 

din cauza imbolnavirilor si ar putea afecta capacitatea Grupului de a desfasura unele dintre activitatile 

esentiale si de a isi deservi utilizatorii.  

Cresterea ratei somajului, diminuarea venitului disponibil si reducerea consumului pe fondul 

pandemiei, precum si fluctuatiile de pe pietele financiare (inclusive pe piata valutara) pot afecta 

semnificativ situatia financiara a comerciantilor si clientilor Grupului. Evolutiile economice negative 

pot avea un impact negativ asupra increderii consumatorilor si asupra cheltuielilor pentru bunuri si 

servicii neesentiale, inclusiv asupra vanzarilor de pe platforma de comert electronic de tip marketplace 

a Grupului, de unde acesta intentioneaza sa obtina o parte semnificativa a veniturilor sale in viitor. 

Exista, de asemenea, riscul impunerii unor sarcini fiscale mai mari in vederea compensarii datoriei 

publice, care a crescut semnificativ din cauza pandemiei de COVID-19. Majorarile de taxe ar putea 

conduce la cresterea preturilor produselor vandute pe platforma de comert electronic de tip 

marketplace a Grupului sau ale serviciilor pe care le achizitioneaza acesta sau ar putea reduce venitul 

clientilor disponibil pentru cheltuieli neesentiale, ceea ce ar putea sa scada si cererea pentru produsele 

oferite pe platforma Grupului.  

Masura in care COVID-19 afecteaza activitatea, rezultatele operatiunilor si situatia financiara a 

Grupului va depinde de evolutiile viitoare, care, la data prezentulu Memorandum, sunt extrem de 

incerte si nu pot fi anticipate. Printre aceste evolutii s-ar putea numara inclusiv, dar fara a se limita la, 

durata pandemiei COVID-19 si raspandirea acesteia in continuare, severitatea acesteia, masurile luate 

pentru oprirea raspandirii virusului sau pentru remedierea efectelor acestuia, inclusiv dezvoltarea de 

vaccinuri, amploarea si eficacitatea stimulentelor economice si ritmul si masura in care se poate relua 

activitatea economica si comerciala normala. Viitoarele valuri ale pandemiei de COVID-19 ar putea 

conduce la luarea altor contramasuri stricte de catre autoritatile nationale. Aceste masuri pot avea 

drept consecinta dificultati economice mai pronuntate si diminuarea vanzarilor cu amanuntul, ceea ce 

ar putea impieta asupra dezvoltarii Grupului. In cazul in care oricare dintre riscurile de mai sus se 

materializeaza, activitatea, rezultatele operatiunilor si situatia financiara ale Grupului ar putea fi 

afectate semnificativ. 

Unele riscuri asociate investitiilor in Romania pot fi mai mari decat riscurile inerente de pe pietele 

mai dezvoltate. 

O investitie intr-o tara precum Romania, care a aderat la UE in 2007, dar care este in continuare o piata 

in curs de dezvoltare, se supune unor riscuri mai mari decat o investitie efectuata intr-o tara cu o 

economie mai dezvoltata si sisteme politice si juridice mai mature. Desi s-au inregistrat progrese in 

reforma economiei si a sistemelor politic si juridic din Romania, infrastructura juridica si cadrul de 

reglementare sunt inca in proces de dezvoltare in Romania. Prin urmare, o investitie in Romania 

implica riscuri care nu sunt asociate in mod obisnuit investitiilor efectuate pe piete mai mature. Ca 

atare, investitorii trebuie sa manifeste o atentie speciala in evaluarea riscurilor implicate si trebuie sa 

decida singuri daca este adecvata o investitie in Grup, avand in vedere aceste riscuri. In general, 

investitiile in tarile in curs de dezvoltare, cum este si Romania, sunt preferate de catre investitorii 

sofisticati, care pot aprecia pe deplin semnificatia riscurilor implicate. 
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In plus, reactiile investitorilor internationali la evenimente care au loc intr-o tara demonstreaza 

cateodata un efect de „contagiune”, prin care o intreaga regiune sau clasa de investitii este 

defavorizata de investitorii internationali. Prin urmare, investitiile in Grup pot fi afectate de evolutiile 

economice sau financiare negative din alte tari. Nu poate exista nicio garantie ca situatiile rezultate 

din orice crize similare crizei financiare si economice globale care a inceput in 2008 nu vor afecta 

performanta economica a pietelor in curs de dezvoltare, inclusiv Romania, sau increderea investitorilor 

in acestea. 

Incertitudinea politica si economica poate afecta valoarea investitiilor din Romania  

Romania a trecut prin schimbari majore in istoria recenta. Au avut loc multe reforme politice si 

economice, insa economia Romaniei are in continuare anumite slabiciuni de natura structurala. Printre 

acestea se numara dependenta de exporturile din sectorul industrial si un dezechilibru al contului 

curent, fiecare dintre aceste aspecte putand afecta bonitatea Romaniei. Desi, in teorie, Romania are 

acces la volume semnificative de fonduri UE pentru sustinerea dezvoltarii, capacitatea sa de a accesa 

aceste fonduri a fost foarte limitata, ceea ce a redus potentialul sau de dezvoltare. In plus, Romania 

are un nivel foarte scazut de colectare a impozitelor datorate bugetului de stat, corelat cu un nivel 

ridicat al evaziunii fiscale, ceea ce a pus presiune pe autoritatile statului pentru majorarea impozitelor 

si a sarcinii fiscale asupra contribuabililor, masura ce se poate repeta si in viitor, cu un efect negativ 

semnificativ asupra pozitiei financiare, perspectivelor, activitatii si rezultatelor Grupului. Directia 

economica viitoare a Romaniei depinde in continuare, in mare parte, de eficacitatea masurilor 

economice, financiare si monetare adoptate de Guvernul Romaniei, impreuna cu evolutiile fiscale, 

legislative si politice. In cazul in care Grupul nu gestioneaza riscurile asociate operatiunilor sale in 

Romania, acest lucru ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare, 

perspectivelor si rezultatelor operatiunilor Grupului. 

In plus, Romania s-a confruntat in trecut si continua sa se confrunte cu episoade de instabilitate politica 

majora. Instabilitatea politica si presiunea directa din ce in ce mai mare, materializata sub forma 

protestelor de masa, ar putea intarzia sau opri reforma economica si legislativa din Romania. 

Orice incertitudine politica si economica poate afecta activitatea Grupului si, implicit, valoarea 

Obligatiunilor Oferite. 

Romania se poate confrunta cu dificultati privind procesul de post-aderare la Uniunea Europeana. 

Romania a aderat la UE in luna ianuarie 2007 si este inca intr-un proces de modificari legislative in 

cadrul procesului de post-aderare la UE si procesului sau continuu de integrare in UE. In cursul 

procesului de aderare, UE a stabilit o serie de masuri pe care Romania are obligatia sa le respecte 

pentru a indeplini cerintele de baza ale aderarii la UE. Comisia Europeana a fost insarcinata cu 

monitorizarea progreselor Romaniei prin emiterea unor rapoarte anuale de conformitate. Potrivit celui 

mai recent astfel de raport privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de 

Cooperare si de Verificare („MCV”) publicat la 8 iunie 2021, situatia in ceea ce priveste parametrii 

obiectivelor de referinta ale MCV a inregistrat o tendinta pozitiva. Comisia a salutat faptul ca in 2021 

sa dat un nou si puternic impuls reformei si remedierii regreselor inregistrate in perioada 2017-2019 

si ca s-au inregistrat progrese in ceea ce priveste toate recomandarile ramase din cadrul MCV, multe 

dintre acestea urmand sa fie puse in practica daca progresele raman constante. Cu toate acestea, nu 

poate exista nicio garantie ca recomandarile vor fi respectate in continuare.  

Daca nu sunt luate masuri satisfacatoare, Romania poate face obiectul unor sanctiuni din partea UE, 

ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra operatiunilor financiare de la nivelul intregii tari, 

asupra investitiilor si fluxurilor de numerar si, prin urmare, asupra activitatii, perspectivelor, 

rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare ale Grupului, precum si asupra pretului de 
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tranzactionare al Obligatiunilor Oferite. De exemplu, aceste sanctiuni se pot aplica sub forma unei 

suspendari temporare a punerii in aplicare a prevederilor relevante care reglementeaza relatiile 

Romaniei cu oricare dintre celelalte state membre ale UE sau suspendarea obligatiilor statelor membre 

de a recunoaste si de a pune in aplicare, potrivit legislatiei UE, deciziile si hotararile judecatoresti din 

Romania.  

Aplicarea oricarora dintre sanctiunile mentionate mai sus poate avea un efect negativ asupra 

economiei romanesti si asupra increderii investitorilor in mediul economic din Romania, ceea ce ar 

putea determina consecinte negative semnificative asupra activitatii, situatiei financiare sau 

rezultatelor operatiunilor din Romania ale Grupului. 

Coruptia si spalarea banilor pot afecta negativ situatia economica si sociala din Romania. 

Coruptia reprezinta unul dintre principalele riscuri cu care se confrunta societatile care desfasoara 

activitati comerciale in Romania. Rapoartele organizatiilor internationale si ale mass-media locala si 

internationala continua sa avertizeze cu privire la nivelul ridicat al coruptiei din Romania. De exemplu, 

editia 2020 al Indicelui de perceptie a coruptiei elaborat de Transparency International, care evalueaza 

datele privind coruptia din mai multe tari la nivel mondial si le clasifica de la 1 (foarte putin corupte) la 

180 (foarte corupte), a plasat Romania pe locul 44, cea mai joasa pozitionare din UE, alaturi de Ungaria 

si Bulgaria.  

Desi este dificil sa se prevada toate efectele provocate de coruptie asupra operatiunilor Grupului, 

acestea pot incetini, printre altele, avizele de reglementare si autorizatiile necesare pentru 

desfasurarea activitatii. Prin urmare, coruptia ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 

activitatii, perspectivelor, rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare ale Grupului si asupra 

pretului de tranzactionare a Obligatiunilor.  

Orice retrogradare a ratingurilor de credit ale Romaniei din partea unei agentii internationale de 

rating ar putea avea un impact negativ asupra activitatii Grupului. 

Ratingul de credit Standard & Poor's pentru Romania este BBB- cu perspectiva stabila. Cel mai recent 

rating de credit al Moody's pentru Romania a fost Baa3 cu perspectiva negativa. Ratingul de credit al 

Romaniei stabilit de Fitch este BBB- cu perspectiva negativa. Orice revizuire negativa a ratingurilor de 

credit ale Romaniei pentru datoriile interne sau internationale din partea acestor agentii internationale 

de rating sau a unor agentii similare poate afecta semnificativ capacitatea Grupului de a obtine 

finantare si ratele dobanzii si alte conditii comerciale la care sunt disponibile aceste finantari. Acest 

lucru ar putea prejudicia capacitatea Grupului de a obtine finantare pentru cheltuielile de capital si de 

a refinanta sau de a efectua platile aferente serviciului datoriei Grupului, ceea ce ar putea avea un 

efect negativ semnificativ asupra activitatii, rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare ale 

Grupului, precum si asupra pretului de tranzactionare a Obligatiunilor.  

Leul romanesc poate fi supus unei volatilitati ridicate. 

Regimul actual al cursului de schimb al leului romanesc este cel de flotare controlata, potrivit caruia 

valoarea acestuia in raport cu valutele straine este stabilita pe piata valutara interbancara. Strategia 

oficiala de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei („BNR”) are ca tinta inflatia. Regimul de 

schimb de flotare controlata este in concordanta cu utilizarea tintelor de inflatie ca ancora nominala a 

politicii monetare si permite un raspuns flexibil al acestei politici la socurile neprevazute ce pot afecta 

economia. BNR nu vizeaza oficial niciun nivel sau interval al cursului de schimb. Capacitatea BNR de a 

limita volatilitatea leului romanesc depinde de o serie de factori economici si politici, inclusiv de 

disponibilitatea rezervelor de moneda straina si de intrarile de capital strain, precum si de evolutia 
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atitudinii pietelor si de aversiunea investitorilor fata de risc in ceea ce priveste economia romaneasca 

sau pietele financiare globale. 

Leul romanesc s-a depreciat treptat fata de euro in ultimii ani (cu 1,9% in 2020, cu 2,4% in 2019 si cu 

1,5% in medie pe an in intervalul 2016-2020). Cu toate acestea, nu trebuie excluse fluctuatii ample ale 

cursului de schimb al leului. Dezechilibrele macroeconomice semnificative (deficitul bugetului public, 

deficitul de cont curent) sugereaza ca presiunile asupra deprecierii leului fata de euro sunt mai 

probabile in continuare decat cele in favoarea aprecierii leului. Riscurile de depreciere a leului ar putea 

fi amplificate de un esec al procesului de consolidare fiscala sau de neutilizarea fondurilor puse la 

dispozitie de UE in cadrul bugetelor multianuale obisnuite sau al pachetului de redresare Next 

Generation EU. 

O depreciere semnificativa a leului romanesc ar putea afecta situatia economica si financiara a 

Romaniei. O rata a inflatiei mai mare decat cea preconizata, aparuta ca o consecinta a deprecierii 

leului, ar putea conduce la reducerea puterii de cumparare a consumatorilor si la erodarea increderii 

clientilor in moneda locala, ceea ce poate avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, 

rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare ale Grupului.  

Crizele politice si contextul geopolitic ar putea submina perspectivele economiei Republicii Moldova. 

Peisajul politic al Republicii Moldova a fost supus in trecut unor evolutii incerte. Tara a fost considerata 

pana recent ca aflandu-se intr-o situatie de criza politica, aparuta dupa alegerile parlamentare din 

2019, dar care s-a incheiat cu alegerea politicianului pro-occidental Maia Sandu in functia de 

presedinte al tarii, la 1 noiembrie 2020 si prin castigarea alegerilor parlamentare din 2021 de catre 

partidul acesteia, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS). 

De asemenea, ambitiile secesioniste ale Transnistriei, o regiune de la granita cu Ucraina, ar putea eroda 

relatiile Republicii Moldova cu Federatia Rusa. Aceste relatii pot fi inrautatite si mai mult in viitor ca 

urmare a discutiilor privind aderarea Republicii Moldova la UE. Republica Moldova a semnat un Acord 

de Asociere cu Uniunea Europeana in anul 2014 si acestea coopereaza in cadrul conferit de Politica 

Europeana de Vecinatate si de dimensiunea sa regionala estica, Parteneriatul de Est. Daca 

instabilitatea politica din Republica Moldova se amplifica, acest lucru ar putea avea un efect negativ 

semnificativ asupra Mall Online S.R.L., filiala moldoveana a Societatii, si, astfel, asupra activitatii, 

rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare ale acestuia. 

Evenimente globale negative ar putea afecta in mod semnificativ activitatea Societatii 

De la criza economica globala din 2008, preocuparile privind posibila incetinire a dezvoltarii economice 

si recesiunea in Europa, disponibilitatea si costurile creditarii, reducerea increderii mediului de afaceri 

si a consumatorilor, inflatia si cresterea ratei somajului au contribuit in continuare la cresterea 

volatilitatii pietelor si au redus asteptarile privind economia europeana si economiile in curs de 

dezvoltare, inclusiv jurisdictiile in care opereaza Grupul. Aceasta instabilitate a fost exacerbata si mai 

mult cand, la 23 iunie 2016, Regatul Unit a votat in favoarea parasirii Uniunii Europene, ceea ce a 

crescut volatilitatea pietelor financiare globale si este probabil sa afecteze in continuare conditiile 

economice europene si mondiale, putand contribui la cresterea instabilitatii pe pietele financiare 

globale chiar si dupa stabilirea conditiilor relatiei viitoare dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana. 

De asemenea, votul din Regatul Unit a determinat cresterea ingrijorarii ca alte state membre ale 

Uniunii Europene ar putea organiza referendumuri si ar putea vota in favoarea parasirii Uniunii 

Europene. 

Unele dintre efectele persistentei instabilitatii de pe pietele globale, inclusiv riscul de deflatie si 

instabilitatea monedei euro, pot avea un impact asupra unui numar semnificativ de clienti ai Grupului, 
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conducand la cresterea somajului si la scaderea veniturilor disponibile, precum si la raspunsuri 

guvernamentale la criza economica, cum ar fi masuri de austeritate si majorarea cotelor de impozitare. 

In plus, printre alte efecte se numara reducerea investitiilor, provocata de incertitudine, sanctiuni 

economice suplimentare care pot avea un impact negativ asupra economiilor tarilor in care Grupul isi 

desfasoara activitatea, fluctuatii majore ale cursurilor de schimb, majorarea ratelor dobanzii, 

disponibilitate redusa a creditarii, activitati comerciale si fluxuri de numerar reduse, precum si 

cresterea preturilor la energie. Aceste efecte, dublate de alte efecte negative care nu pot fi prevazute, 

provocate de crizele regionale, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, 

perspectivelor, rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare ale Grupului. 

Preocuparile legate de posibilele conflicte sociale, politice si militare din regiune ar putea avea 

consecinte de natura sa afecteze in mod semnificativ activitatea Grupului. 

De la inceputul anului 2014, Ucraina, care are granita atat cu Romania cat si cu Republica Moldova, se 

confrunta cu o grava criza interna in care se presupune ca Federatia Rusa este de asemenea profund 

implicata (inclusiv pierderea controlului asupra peninsulei Crimeea de catre Ucraina in favoarea 

Federatiei Ruse).  

O eventuala escaladare a acestor conflicte sau a altor conflicte din regiune are potentialul de a provoca 

conditii economice negative semnificative, tulburari sociale sau, si mai grav, o confruntare militara. 

Efectele sunt in mare masura impredictibile, dar ar putea include o scadere a investitiilor din cauza 

incertitudinii, alte sanctiuni economice care pot afecta in mod negativ economiile tarilor in care 

desfasuram operatiuni, fluctuatii semnificative ale cursului valutar, majorari ale ratelor dobanzii, 

scaderea disponibilitatii creditelor, a fluxurilor comerciale si de capital si majorari ale pretului energiei.  

Acestea si alte efecte negative neprevazute ale crizelor din regiune ar putea avea un efect negativ 

semnificativ asupra activitatii, perspectivelor, rezultatelor operationale si situatiei financiare ale 

Grupului. 

Sistemul juridic roman si legislatia romana continua sa se dezvolte, ceea ce ar putea crea un mediu 

incert pentru realizarea de investitii si pentru derularea activitatilor comerciale. 

Sistemul juridic si judiciar din Romania este mai putin dezvoltat decat in alte tari europene. Legislatia 

comerciala, cea privind concurenta, valorile mobiliare, societatile comerciale, falimentul, protectia 

datelor cu caracter personal si din alte domenii sunt in continuare relativ noi pentru judecatori si, 

posibil, pentru autoritatile de reglementare, iar prevederile legale relevante au facut si continua sa 

faca obiectul unor modificari constante, deoarece sunt adoptate legi noi pentru a tine pasul cu tranzitia 

la o economie de piata complet functionala si cu legislatia UE. Este posibil ca legile si reglementarile 

existente sa fie aplicate neuniform sau sa fie interpretate in mod restrictiv si necomercial. In plus, in 

anumite situatii, poate fi imposibil sa se obtina masuri corective in timp util. Incertitudinile referitoare 

la sistemul judiciar din Romania ar putea avea un efect negativ asupra economiei si, astfel, ar putea 

crea un mediu nesigur pentru investitii si pentru activitatea economica.  

In plus, sistemul judiciar este subfinantat comparativ cu jurisdictiile mai mature. De asemenea, 

deoarece Romania este o jurisdictie de drept civil de origine franceza, hotararile judecatoresti emise 

in temeiul dreptului roman nu au in general efectul de precedent. Din acelasi motiv, in general, 

instantele nu au obligatia respectarii hotararilor judecatoresti anterioare pronuntate in aceleasi 

circumstante sau in circumstante similare, ceea ce poate avea ca efect aplicarea neunitara a legislatiei 

Romane pentru solutionarea acelorasi litigii sau a unor litigii similare. Experienta relativ limitata a unui 

numar semnificativ de magistrati care isi desfasoara activitatea in Romania, in special in dreptul 

comercial, si existenta anumitor probleme referitoare la independenta sistemului judiciar, pot conduce 

la decizii nefondate sau la decizii bazate pe considerente care nu sunt fundamentate prin lege. 
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De asemenea, pana in prezent, numai un numar relativ mic de decizii judiciare au fost disponibile public 

si, prin urmare, rolul deciziilor judiciare drept orientari pentru interpretarea legislatiei romane 

aplicabile pentru publicul larg este in general limitat. Sistemul judiciar roman a facut obiectul mai 

multor reforme pentru modernizarea si consolidarea independentei sistemului judiciar. Cu toate 

acestea, aceste reforme nu sunt destul de profunde pentru a aborda problema jurisprudentei 

neuniforme. Noile coduri de procedura introduc un mecanism nou pentru unificarea jurisprudentei, 

insa nu au fost inca puse in aplicare masuri efective pentru obtinerea rezultatelor vizate.  

In plus fata de cele de mai sus, solutionarea cauzelor poate implica uneori intarzieri considerabile si 

executarea hotararilor se poate dovedi, de asemenea, dificila, ceea ce inseamna ca punerea in 

executare a drepturilor prin intermediul sistemului judiciar poate fi laborioasa. Legea romana permite 

introducerea de actiuni judiciare la instantele romane competente pentru recunoasterea si executarea 

unei decizii definitive in personam pronuntate de o instanta a unui stat membru al UE, daca sunt 

indeplinite conditiile relevante prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 privind competenta 

judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala. Cu toate acestea, se 

pot aplica alte conditii in privinta aspectelor specifice stabilite prin legi speciale din Romania, prin 

legislatia Uniunii Europene sau prin conventii internationale. Reglementari similare privind 

recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti pronuntate de instante straine se aplica si in 

cazul hotararilor judecatoresti pronuntate in tari din afara UE care sunt, cu toate acestea, parte la 

Conventia de la Lugano din 2007 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor 

in materie civila si comerciala. 

Aceasta lipsa a certitudinii juridice si incapacitatea de a obtine masuri reparatorii legale eficiente la 

timp pot afecta negativ activitatea Grupului, rezultatele operatiunilor, situatia financiara si 

perspectivele Grupului si, de asemenea, pot face dificila solutionarea oricaror pretentii pe care le 

puteti avea in calitate de investitor. 

Ingrijorarile legate de sustenabilitatea finantelor publice s-ar putea amplifica daca persista deficitele 

mari ale bugetului public, mentinand datoria publica pe o traiectorie ascendenta. Majorarea 

costurilor de imprumut ale guvernului Romaniei ar putea avea un impact negativ asupra puterii de 

cumparare a clientilor Grupului. 

Deficitul bugetului public al Romaniei a crescut considerabil in 2020, ca o consecinta a pandemiei de 

COVID-19. Acest deficit va ramane probabil la un nivel ridicat in intervalul 2021-2024, fiind alimentat 

de componenta structurala majora a acestuia (in principal o fateta a unui nivel ridicat al pensiilor si 

salariilor din sectorul public, ca urmare a majorarilor semnificative din ultimii ani). Neimplementarea 

de catre Guvernul Romaniei a unui plan de consolidare fiscala sustenabil si credibil ar putea declansa 

o crestere a aversiunii fata de risc a investitorilor in ceea ce priveste Romania. In aceasta situatie, 

acoperirea nevoilor de finantare publica (deficitul bugetului public si refinantarea datoriilor ajunse la 

termen) ar putea deveni mai dificil de realizat, iar costurile imprumuturilor contractate de Guvernul 

Romaniei s-ar putea majora. Costul creditarii in economie va creste in acest caz, limitand cresterea 

economica si facand dificila contractarea de noi imprumuturi de catre persoanele fizice si juridice, ceea 

ce ar avea un impact negativ asupra puterii de cumparare a acestora si asupra veniturilor Grupului.  

Taxele indirecte (TVA si accize) si directe ar putea fi majorate, daca procesul de consolidare fiscala 

esueaza si Guvernul Romaniei se confrunta cu dificultati in acoperirea nevoilor de finantare publica. 

Aceasta situatie ar putea avea un impact negativ asupra venitului disponibil al clientilor Grupului, 

reducandu-le capacitatea de a face achizitii de la Grup, afectand veniturile acestuia. 

Riscuri referitoare la Obligatiuni 
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Este posibil ca Oferta sa nu aiba drept efect dezvoltarea unei piete active sau lichide pentru 

Obligatiuni si ca investitorii sa nu reuseasca sa isi revanda Obligatiunile la Pretul din Oferta sau la 

un pret mai mare. 

Nu exista nicio garantie ca se va dezvolta sau mentine o piata de tranzactionare activa pentru 

Obligatiunile Oferite sau ca pretul la care se vor tranzactiona Obligatiunile Oferite pe pietele publice 

ulterior Ofertei nu va fi mai mic decat Pretul din Oferta. In cazul in care nu se dezvolta o piata de 

tranzactionare activa pentru Obligatiuni, investitorii se pot confrunta cu dificultati in vanzarea 

Obligatiunilor Oferite. 

Volatilitatea preturilor Obligatiunilor si lichiditatea pot afecta performanta investitiilor in Grup. 

Pretul instrumentelor financiare la bursa poate fi foarte volatil, iar lichiditatea acestora poate fi 

limitata. Este posibil sa nu se dezvolte o piata de tranzactionare activa pentru Obligatiuni si este posibil 

ca pretul de tranzactionare a Obligatiunilor sa fluctueze semnificativ. Este posibil ca investitorii sa nu 

isi poata recupera investitia initiala. 

In afara faptului ca poate fi afectat de rezultatele operationale efective sau previzionate ale Grupului, 

pretul de piata al Obligatiunilor poate fluctua semnificativ ca urmare a unor factori diversi, unii din 

acestia independenti de controlul Grupului, inclusiv, printre altele: (i) rezultatele operatiunilor si 

rezultatele financiare ale acestuia sau cele ale altor companii din cadrul sectoarelor in care acesta 

opereaza; (ii) modificari ale recomandarilor analistilor in valori mobiliare sau estimari ale castigurilor 

sau performantei financiare a Grupului sau a sectorului comertului electronic sau neindeplinirea 

asteptarilor analistilor de valori mobiliare; (iii) fluctuatii ale preturilor si volumelor de pe piata si 

volatilitate generala a pietei; (iv) anunturi facute de catre Grup sau clientii, furnizorii sau concurentii 

acestuia; (v) modificari ale legilor, normelor si regulamentelor aplicabile Grupului, operatiunilor 

acestuia si operatiunilor in care Grupul are interese si implicarea in litigii; (vi) conditiile economice si 

politice generale, inclusiv cele din Romania; (vii) nivelul general al ratelor de dobanda pentru 

instrumente comparabile sau pentru alte tipuri de instrumente cu venit fix in Romania sau pe alte 

piete. 

Conditiile pietelor de instrumente financiare sunt, de asemenea, afectate de multi factori, precum 

perspectivele generale economice, politice sau legislative, evolutiile sau perspectivele ratelor dobanzii 

si ale ratelor inflatiei, fluctuatiile cursului de schimb, preturile marfurilor, modificarile atitudinii 

investitorilor fata de anumite sectoare ale pietei si cererea si oferta de capital. Tranzactionarea 

Obligatiunilor de catre alti investitori, precum cumparari sau vanzari mari de Obligatiuni, poate afecta, 

de asemenea, pretul Obligatiunilor. In consecinta, este posibil ca pretul la care investitorii pot dispune 

de Obligatiunile lor in orice moment sa fie influentat de mai multi factori, dintre care doar unii pot 

avea legatura cu Grupul, in timp ce altii ar putea fi independenti de controlul Grupului.Rezultatele si 

perspectivele Grupului pot fi periodic sub asteptarile analistilor pietei si investitorilor, ceea ce ar putea 

avea un efect negativ asupra pretului de tranzactionare al Obligatiunilor. 

Obligatiunile pot fi suspendate sau excluse de la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti 

ASF are dreptul de a suspenda de la tranzactionare sau de a solicita suspendarea de la tranzactionare 

daca situatia emitentului respectiv este de asemenea natura incat continuarea tranzactionarii ar afecta 

interesele investitorilor. ASF dispune de autoritatea de a solicita Bursei de Valori Bucuresti sa suspende 

tranzactionarea valorilor mobiliare ale unui emitent, pe baza masurilor luate impotriva manipularii 

pietei si a tranzactiilor efectuate pe baza informatiilor privilegiate. Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa 

suspende tranzactionarea valorilor mobiliare care nu indeplinesc cerintele pietei reglementate, cu 

exceptia cazului in care aceste actiuni ar putea afecta negativ si semnificativ interesele investitorilor 

sau functionarea corespunzatoare a pietei. Operatorul unei piete reglementate are, de asemenea, 
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dreptul de a suspenda actiuni de la tranzactionare in alte circumstante, in conformitate cu 

regulamentele sale. Orice suspendare ar putea afecta conditiile de tranzactionare a Obligatiunilor. 

De asemenea, in cazul in care Societatea nu indeplineste anumite cerinte sau obligatii potrivit legilor 

si reglementarilor aplicabile companiilor ale caror valori mobiliare sunt listate la Bursa de Valori 

Bucuresti sau daca sunt puse in pericol tranzactionarea obisnuita la bursa, siguranta tranzactionarii pe 

aceasta sau interesele investitorilor, atunci, sub rezerva indeplinirii anumitor conditii, Obligatiunile pot 

fi excluse de la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti. Nu poate exista nicio garantie ca asemenea 

evenimente nu vor avea loc in legatura cu Obligatiunile. In cazul in care se materializeaza, toate aceste 

riscuri ar avea un efect negativ semnificativ asupra pretului Obligatiunilor si asupra capacitatii 

investitorilor de a-si vinde Obligatiunile la Bursa de Valori Bucuresti. 

Detinatorii straini de Obligatiuni pot fi afectati de riscul de schimb valutar 

Investitiile efectuate de investitori care utilizeaza ca moneda de referinta o valuta diferita de RON sunt 

expusi la riscul de schimb valutar. Orice depreciere a RON in raport cu respectivele valute va reduce 

valoarea investitiilor in Obligatiuni. 

Drepturile detinatorilor de Obligatiuni pot sa nu fie conform asteptarilor investitorilor straini 

Societatea este constituita si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile Romaniei. Drepturile 

detinatorilor de Obligatiuni sunt reglementate de legile Romaniei. Aceste drepturi pot fi diferite in 

Romania fata de cele din alte jurisdictii, iar capacitatea unui investitor de a isi exercita aceste drepturi 

ar putea fi limitata. 

20. PLANURI LEGATE DE OPERATIUNI VIITOARE PE PIATA DE CAPITAL 

Societatea evalueaza permanent diferite variante si alternative de finantare a activitatii sale, inclusiv 

prin intermediul pietei de capital, urmand a evalua in viitor oportunitatea altor operatiuni pe piata de 

capital.  

21. AUDITORUL FINANCIAR AL EMITENTULUI 

Incepand cu data de 29 octombrie 2019 auditorul statutar al Societatii este Mazars Romania S.R.L., cu 

sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Ing. George Constantinescu nr. 4b si 2-4, Globalworth Campus Pipera, 

Cladirea B, etaj 5, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/756/1995, cod unic de inregistrare 

RO6970597, autorizat sa efectueze activitati privind auditul financiar in Romania de catreAutoritatea 

pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (”ASPAAS”), inregistrata in Registrului 

electronic al auditorilor financiari cu nr. 699/2007. 

ANEXE 

 

SINTEZA REZULTATELOR CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 

Urmatorul tabel prezinta Situatia Consolidata a Profitului sau Pierderii si a Altor Elemente ale 

Rezultatului Global a Societatii pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 si 2020, precum si Situatia 

Consolidata Prescurtata a Profitului sau Pierderii si a Altor Elemente ale Rezultatului Global a Societatii 

pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021.  
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(sume exprimate in RON, daca nu se indica altfel) Anul incheiat la 31 decembrie  
Perioada de sase luni 
incheiata la 30 iunie  

 2019 2020  2020 2021 

      
Activitati continue      
Venituri din vanzarea de marfuri si servicii  171.562.726   239.516.931   103.380.349  107.198.594  
Alte venituri  309.478   208.694    92.742   24.715  

Venituri totale  171.872.204   239.725.625   103.473.091  107.223.309  
      
Cheltuieli privind marfurile  130.847.628   172.693.417    73.813.447   75.119.253  
Cheltuieli cu transportul  7.244.530   12.888.881    5.874.932   5.573.961  
Cheltuieli cu personalul  13.864.740   16.132.742    7.740.991   9.323.099  
Cheltuieli de marketing  12.324.729   16.812.952    7.097.739   9.298.621  
Cheltuieli cu chiriile  1.327.955   349.833    291.956   517.817  
Amortizare si depreciere  10.359.453   5.124.625    2.295.437   3.634.965  
Alte cheltuieli de exploatare  12.816.339   14.579.205    6.655.996   6.732.847  

Profitul sau (pierderea) din exploatare  (16.913.170)  1.143.970    (297.407)  (2.977.254) 
      
Venituri financiare  601.650   441.264    280.961   279.481  
Cheltuieli financiare  2.917.240   3.443.747    1.617.556   1.838.196  

Profitul sau (pierderea) financiara  (2.315.590)  (3.002.483)   (1.336.595)  (1.558.715) 
      
Pierderea inainte de impozitare  (19.228.760)  (1.858.513)   (1.634.002)  (4.535.969) 
Impozitul pe profit  -     28.876    11.818   30.995  

Pierderea neta a exercitiului financiar  (19.228.760)  (1.887.389)   (1.645.820)  (4.566.964) 
      
Alte elemente ale rezultatului global      
Operatiuni straine – Diferente din conversie valutara   (9.577)  (9.719)   (10.258)  16.609  

Alte elemente ale rezultatului global pentru perioada  (9.577)  (9.719)   (10.258)  16.609  

Total rezultat global  (19.238.337)  (1.897.108)   (1.656.078)  (4.550.355) 

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019, respectiv 31 decembrie 2020, 

intocmite in conformitate cu IFRS si Situatiile Financiare Interimare Consolidate Neauditate, dar revizuite, pentru perioada de sase luni 

incheiata la 30 iunie 2021 intocmite in conformitate cu IFRS. 

SINTEZA BILANTULUI 

Urmatorul tabel prezinta Situatia Consolidata a Pozitiei Financiare a Societatii la 31 decembrie 2019 si 

31 decembrie 2020, precum si Situatia Consolidata Prescurtata a Pozitiei Financiare a Societatii la 30 

iunie 2021.  

(RON) Anul incheiat la 31 decembrie  
Perioada de sase luni incheiata 

la 30 iunie  

 2019 2020  2020            2021 

      
Active      
Active imobilizate      
Imobilizari necorporale  12.817.236   16.778.199   13.919.706  20.857.758  
Imobilizari corporale  852.647   1.335.567   1.341.740  1.351.960  
Alte active imobilizate  858.966   1.138.284   1.116.815  1.229.353  
Active aferente dreptului de utilizare    5.340.430   9.974.873   6.358.561  9.621.552  

Total active imobilizate  19.869.279   29.226.923   22,736,822  33.060.623  
      
Active circulante      
Stocuri  33.649.665   40.239.861   39,395,061  36.328.526  
Creante comerciale si alte creante  2.420.494   4.053.551   8,010,413  5.761.937  
Plati in avans  1.700.629   1.893.948   1,347,507  2.246.270  
Numerar si echivalente de numerar  13.168.603   19.068.219   3,336,606  1.689.313  

Total active circulante  50.939.391   65.255.579   52.089.587  46.026.046  
      
Total active  70.808.670   94.482.502   74.826.409  79.086.669  
      
Capitaluri proprii si datorii      
Capitaluri proprii      
Capital social  65.017.200   65.017.200   65.017.200  65.017.200  
Prime de capital  23.588.258   23.588.258   23.588.258  23.588.258  
Rezerve legale  (22.399)  (32.118)  (32,657)  (15.509) 
Pierderi reportate (109.671.196) (111.746.608)  -(111,505,039) (116.313.572) 

Total capitaluri proprii  (21.088.137)  (23.173.268)  (22.932.238)  (27.723.623) 
      
Datorii      
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(RON) Anul incheiat la 31 decembrie  
Perioada de sase luni incheiata 

la 30 iunie  

 2019 2020  2020            2021 
Datorii pe termen lung      
Imprumuturi   14.375.240   17.022.442   13.876.562  26.172.292  
Datorii privind leasing financiar  3.842.430   7.917.222   4.239.286  7.355.860  

Total datorii pe termen lung  18.217.670   24.939.664   18.115.848  33.528.152  
      
Datorii pe termen scurt      
Datorii comerciale si alte datorii  57.542.950   74.749.685   60.909.398  55.051.972  
Imprumutir  12.508.663   9.675.437   13.613.583  10.868.043  
Datorii privind beneficiile angajatilor  2.129.524   6.233.333   3.000.543  5.096.433  
Datorii privind impozitul curent  -     -      -     -    
Datorii privind leasing financiar  1.498.000   2.057.651   2.119.275  2.265.692  

Total datorii pe termen scurt  73.679.137   92.716.106   79,642,800  73.282.140  
      
Total datorii  91.896.807   117.655.770    97.758.647  106.810.292  
      
Total capitaluri proprii si datorii  70.808.670   94.482.502   74.826.409  79.086.669  

Sursa: Situatiile Financiare Consolidate Auditate ale Grupului pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019, respectiv 31 decembrie 2020, 

intocmite in conformitate cu IFRS si Situatiile Financiare Interimare Consolidate Neauditate, dar revizuite, pentru perioada de sase luni 

incheiata la 30 iunie 2021 intocmite in conformitate cu IFRS. 
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