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„Daca o cale e mai buna decat alta, atunci fii sigur ca e calea naturii.”
Aristotel

NOTA CATRE INVESTITORI
Prezentul Memorandum include informatii necesare admiterii la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de
Tranzactionare (SMT) operat de Bursa de Valori Bucuresti a unuiu numar de 15.000 de obligatiuni nominative,
neconvertibile, nesubordonate si negarantate („Obligatiunile”), denominate in EURO, cu valoarea nominala de 100
euro, cu scadenta in 30 aprilie 2024, a caror valoare totala este de 1.500.000 euro, emise de catre ALSER FOREST
S.A. denumit in continuare „Emitentul” sau „Societatea”.

Oferta de obligatiuni emise de ALSER FOREST S.A. a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinara
a Actionarilor nr. 1 din data de 19.02.2021 publicata in MO partea a-IV-a nr. 1129 din 18 Martie 2021 iar obligatiunile
au fost subscrise in baza unei oferte de valori mobiliare derulate in conditiile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 24/2017
fara intocmirea si publicarea unui Memorandum.

Se recomanda ca investitorii sa ia decizii bazate pe propria lor analiza a situatiei Emitentului, luand in considerare
avantajele si riscurile evidentiate in prezentul Memorandum. Estimarile si planurile Emitentului prezentate in
prezentul Memorandum sunt oferite cu buna credinta si nu pot fi considerate ca angajamente din partea Emitentului.

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 transferarea obligatiunilor. Emitentul nu isi asuma nicio responsabilitate cu
privire la aceste aspecte.
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Nicio alta persoana fizica sau juridica, in afara de Emitent nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente
referitoare la Obligatiunile descrise in prezentul Memorandum, si nicio alta persoana fizica sau juridica nu a fost
autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Obligatiuni sau la 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 Intermediar, care nu isi asuma nicio raspundere in acest sens.

Dupa parcurgerea prezentului Memorandum, Emitentul declara ca, in baza cunostintelor pe care le detine, prezentul
document dezvaluie toate informatiile importante cu privire la Emitent si la Obligatiuni, informatiile sunt adevarate si
exacte sub toate aspectele importante.

Prezentul Memorandum este intocmit pentru admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor prezente si nu se refera si
nici nu poate fi utilizat drept baza pentru justificarea unei investitii in cadrul oricarei oferte ulterioare lansate de Emitent.
O investitie in valorile mobiliare implica un grad de risc, a se vedea sectiunea „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.

Continutul acestui Memorandum are un caracter exclusiv informativ si nu este, nu va fi interpretat si considerat ca
fiind o opinie legala, financiara sau fiscala. Nicio informatie din continutul acestui Memorandum nu va fi interpretat
ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situatiei Emitentului sau ca o consultanta de
natura juridica, fiscala, financiara sau profesionala de afaceri.

Consultantul nu isi asuma nicio raspundere pentru continutul acestui Memorandum sau pentru alte declaratii facute
sau pretinse a fi facute prin acesta sau in numele acestora in legatura cu Emitentul sau Obligatiunile. Consultantul,
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.

Albert SERBAN,

Presedinte al Consiliului de Administratie
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SCURTA PREZENTARE A EMITENTULUI
Denumire EMITENT
Simbol
Sediul social
Numele persoanei de legatura cu BVB
E-mail

ALSER FOREST S.A.
ALS24E

Telefon
Persoana responsabila in relatia cu BVB
Web
Cod CAEN – obiect principal de activitate

0744 995 450
Albert Serban
www.utilajedepadure.ro
466 “Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si
furnituri”
RO20951361
J08/2938/2008
787200X3NLKY14S8TA37
societate pe actiuni
150.000 lei
neliminata

Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare:
Numar inregistrare la Registrul Comertului:
Cod LEI
Forma juridica
Capital social subscris si varsat integral
Durata

Localitatea Sacele, judetul Brasov, str. Tarlungeni, nr.32
Albert Serban Presedinte al Consiliului de Administratie
albert@utilajedepadure.ro

CONSULTANT AUTORIZAT DE BURSA DE VALORI BUCURESTI
Denumire
Sediul social
Telefon
Fax
E-mail

INTERCAPITAL INVEST S.A.
Str. Buzesti nr.75-77, et.9 birou 5, sector 1, Bucuresti
021 589 74 28
021 203 14 14
contact@intercapital.ro

Website
Decizie BVB
Cod Fiscal

www.intercapital.ro
Nr. 4012/22.07.2020
7631041

Numar inregistrare la Registrul Comertului

J40/6447/1995
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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:

Act Constitutiv
Autoritatea de Supraveghere
Financiara (ASF)

Actul Constitutiv al Emitentului
Autoritatea de reglementare, supraveghere si control a pietei de capital
din Romania

Agent de Plata

Avand in vedere ca emisiunea este in EURO si este admisa in
TARGET2Securities, Emitentul va efectua platile prin intermediul
Depozitarului Central (DC)

BVB

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

CAEN

Clasificarea Activitatilor in Economia Nationala

Cupon (Dobanda)

Suma de bani corespunzatoare dobanzii calculate pentru perioada
cupon a acestuia, datorata periodic de catre Emitent detinatorilor de
obligatiuni si la plata careia acesta s-a angajat prin Documentul de
emisiune

Data de Referinta

Reprezinta data cu 6 (sase) zile lucratoare inainte de Data
calcul Cupon sau de Data Scadentei, dupa caz

Depozitarul Central (DC)

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, ce
ofera servicii de depozitare, registru, compensare-decontare, in legatura
cu instrumentele financiare tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti

Detinatorul de Obligatiuni

Reprezinta persoana pe al carui nume sunt inregistrate Obligatiunile la
Data de Referinta in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni

Data de Emisiune

Reprezinta data la care sunt emise obligatiunile si de la care incepe sa
se acumuleze dobanda corespunzatoare primului cupon, respectiv de
la data de 23 aprilie 2021.

Data Scadentei

30 aprilie 2024

Data calcul Cupon

Reprezinta date din urmatoarele luni: 30 octombrie 2021, 30 aprilie
2022, 30 octombrie 2022, 30 aprilie 2023, 30 octombrie 2023, 30 aprilie
2024

Data de Rascumparare

Data la care Obligatiunile vor fi rascumparate la valoarea nominala,
respectiv Data Scadentei

Rata cupon
Moneda

EURO
ALSER FOREST S.A. cu sediul in Localitatea Sacele, Judetul Brasov,

Emitentul

str. Tarlungeni, nr.32.

Consultant autorizat BVB

ALBERT
SERBAN

Reprezinta o rata fixa a dobanzii de 8% per an
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Obligatiuni

Obligatiuni corporative, negarantate, neconvertibile, denominate in
EURO, cu o valoare nominala individuala de 100 EURO si o valoare
totala a emisiunii de 1.500.000 EURO, cu scadenta in 30 aprilie 2024
emise in baza unui plasament privat derulat in luna perioada 12.04 23.04.2021

Memorandum

Acest document intocmit in vederea listarii obligatiunilor emise de
ALSER FOREST S.A.
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1.

PERSOANE RESPONSABILE

Persoanele responsabile de întocmirea Memorandumului sunt Emitentul si Consultantul Autorizat.
Informatiile utilizate in redactarea prezentului Memorandum aferent emisiunii de obligatiuni ALS24E referitoare la
Emitent si la activitatea acestuia, au fost furnizate de catre ALSER FOREST S.A., societate pe actiuni inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J08/2938/2008, CUI RO20951361, sediu social in localitatea Sacele, judetul Brasov,
str. Tarlungeni, nr. 32, reprezentata legal de dl. Albert Serban in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Dupa parcurgerea prezentului Memorandum, Emitentul declara faptul ca, in baza cunostintelor pe care le detine,
prezentul document dezvaluie toate informatiile importante cu privire la Emitent si la Obligatiunile emise, informatiile
transmise fiind adevarate si exacte sub toate aspectele transmise.

Totodata, precizam faptul ca toate opiniile, previziunile si intentiile Emitentului consemnate in acest Memorandum
sunt exprimate cu buna credinta si ca nu exista niciun alt fapt sau aspect care sa fi fost omis si care ar fi fost necesar
investitorilor si consilierilor acestora pentru a face o evaluare corecta a tuturor activelor si pasivelor, a situatiei
financiare, a profitului si a perspectivelor Emitentului, omisiune in masura sa conduca la formarea unei opinii eronate
privind unele aspecte relevante ale activitatii Emitentului.

2.

SCURT ISTORIC AL SOCIETATII SI PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA EMITENTULUI

In anul 2008 s-a infiintat societatea comerciala ALSER FOREST S.R.L. in Romania având ca misiune furnizarea și
întreținerea de echipamente moderne și automatizate in sectorul forestier din Romania si totodata si oferirea de
echipamente pentru întreg lanțul din producția forestiera, de la sămânța de arbore care se plantează, pana la
colectarea si prelucrarea lemnului.

In perioada 2003 - 2008 fondatorul companiei a fost asociat in cadrul firmei finlandeze Porini Moto OY in cadrul
careia a desfasurat servicii de consultanță și lucrări de exploatare forestieră la nivel internațional pentru companii
din tari precum: Finlanda, Suedia, Germania, Armenia, Bulgaria, Serbia, activitati din care a castigat experienta
internationala in domeniul industriei forestiere.

La scurt timp de la infiintare, societatea ALSER FOREST a devenit reprezentanta oficiala exclusiva in Romania
a unor producători de renume internațional din domeniul industriei forestiere dintre care amintim: KOMATSU Forest
GmbH (Divizia de utilaje forestiere), OTMAR NOE GmbH (producator de tractoare articulate forestiere), KESLA OY
(Finlanda), Koller GmbH si Gantner GmbH (producatori de funiculare din Austria) precum si ai altor producatori de
echipamente si utilaje mici.
In anul 2018, ALSER FOREST a fost desemnata Dealerul Anului la nivel de Europa Centrala si de Est de către
firma KOMATSU FOREST GmbH, lider mondial in producția de utilaje pentru construcții si industria forestiera.
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In perioada 2017 - 2018 societatea s-a extins prin deschiderea a 6 puncte de lucru in locații cheie din tara pentru a
deservii clienții din sectorul forestier la nivel național. Astfel, ALSER FOREST a închiriat hale de depozitare si
service in localitatile Pitesti, Bacău, Vatra Dornei, Cluj, Deva cu sediul principal in localitatea Săcele.

Harta cu punctele de lucru Alser Forest SA din Romania:

Sursa: Alser Forest

In cei 13 ani de functionare compania a devenit un punct de referinta pe piata romaneasca de profil, detinand o
cota importanta din vanzarea de transportoare si utilaje forestiere moderne de import. La 31.12.2020 ALSER
FOREST a atins pragul de peste 30% din vanzarea de utilaje forestiere moderne din import destinate industriei de
profil, analiza realizata intern la nivel de companie cu luarea in considerare a rezultatelor publice comunicate de
catre societatile din aceeasi linie de profil.
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In data de 15.02.2021 societatea ALSER FOREST s-a transformat din societate cu raspundere limitata in societate
pe actiuni integrand in structura de actionariat doua companii la care dl. Albert Serban detine participatii respectiv,
DIA SKOGEN SRL si ANAPURNA CAPITAL SRL din dorinta de consolidare a afacerii si de adoptare a regulilor de
guvernanta corporativa specifice emitentilor, cu scopul de a initia procesul de finantare prin intermediul pietei de
capital, devenind astfel prima companie din industria forestiera romaneasca care acceseaza bursa de valori ca
solutie de finantare.

Structura de actionariat Alser Forest SA:

ALSER FOREST SA
Structura actionariat

60% ALBERT
SERBAN
Persoana fizica

20% DIA
SKOGEN SRL

20% ANAPURNA
CAPITAL SRL

- 50% ALBERT SERBAN

- 50% ALBERT SERBAN

-50% IRINA SERBAN

- 50% IRINA SERBAN

ANAPURNA CAPITAL SRL – este societate ce dezvolta proiecte imobiliare cu proiecte de constructii de cartiere
de case pe raza municipiului Brasov.
DIA SKOGEN SRL – este societate ce isi desfasoara activitatea in investitii si inchiriere in domeniul imobiliar.
In anul 2014 societatea a realizat prima investiție majora prin construirea unei clădiri de birouri si hala de service
pentru utilaje si depozitare piese, in localitatea Sacele din Jud. Brasov in suprafața de 3.170 mp de teren cu hala
cu birouri si showroom in suprafața totala desfășurata de 775,70 mp.
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Sediul social al ALSER FOREST SA din loc. Sacele, jud. Brasov

DIA SKOGEN SRL, actionar a companiei ALSER FOREST il are pe dl. Albert Serban in calitate de administrator si
asociat cu o detinere de 50% din partile sociale ale companiei si desfasoara servicii de inchiriere imobile.
In anul 2019 a achiziționat 3.600 mp de teren industrial învecinat pentru extinderea suprafaței de teren din jurul
sediului principal din loc. Săcele, jud. Brasov, teren a fost inchiriat catre ALSER FOREST in scop de desfasurarea
activitatii respectiv depozitare utilaje. Planul de viitor al companiei este de a construi pe terenul achiziționat o clădire
industriala noua de aprox. 3.600 mp desfășurata. Dezvoltarea accelerata a firmei ALSER FOREST necesita
aceasta investiție pentru a putea creste suprafața de producție, depozitare si birouri.

Terenul de 3.600 mp achiziționați lângă hala din loc. Săcele, jud. Brasov
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In anul 2020, DIA SKOGEN SRL a achiziționat o hala de depozitare de 316 mp, clădire de birouri de 96 mp, si teren
aferent de 2.230 mp in loc. Simeria, jud. Hunedoara. Aceasta achiziție era necesara datorita dezvoltării punctului de
lucru din vestul tarii si creșterii cifrei de afaceri. In acest punct de lucru ALSER FOREST SA are in prezent un număr
de 3 agenți de vânzări cu planuri de creștere a numarului acestora.
Hala si clădirea de birouri din loc. Simeria / Deva, jud. Hunedoara

Compania ANAPURNA CAPITAL SRL actionar al ALSER FOREST in care dl. Albert Serban are calitate de
administrator si asociat cu detinere de 50% parti sociale, societate care desfasoara activitati specifice domeniului
imobiliar detine un teren de 35.000 mp intravilan dedicat pentru construcții case in Brasov pe care a început in anul
2018 dezvoltarea unui proiect imobiliar de 40 de case de locuit unifamiliale. ANAPURNA CAPITAL SRL are planuri
de viitor in ceea ce priveste extinderea cartierului rezidențial in jurul Brașov astfel ca, pana in 2030 sa ajungă sa
construiască min. 100 de case unifamiliale per an.

3.

DESCRIEREA ACTIVITATII

Pe langa serviciile de comercializare de utilaje moderne pentru industria forestiera, compania desfasoara si activitati
privind protectia padurilor, activitati specifice silviculturii si horticulturii participand la infiintarea de pepiniere silvice
moderne ce produc puieti forestieri pentru plantarea padurilor.

ALSER FOREST S.A. ofera in prezent solutii forestiere complete, serviciile oferite fiind concentrate pe
urmatoarele linii de activitate:
-

Comercializarea de utilaje forestiere precum: harvestere, forwardere, semiremorci, funiculare, tractoare
articulate, tocatoare cu disc, mulcere, freze, capuri procesoare, masini combinate, mini-senilat, accesorii;

-

Comercializarea de piese de schimb si servicii de intretinere tehnica si reparatii, atat in perioada de garantie
cat si in cea de post-garantie, pentru toate utilajele, echipamentele si instalatiile comercializate;
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-

Comercializarea de solutii informatice suport tip ERP (Enterprise Resource Planning) ce vin in sprijinul
fundamentarii decizionale la nivel de management, cu scopul de a eficientiza activitatile de exploatare forestiera
si prelucrarea lemnului;

-

Soluții pentru pepiniere silvice pentru combaterea dăunătorilor forestieri;

-

Management durabil forestier privind administrarea de paduri proprietate publica si privata;

-

Servicii de consultanță societăților comerciale ce activează în industria forestieră cu privire la:
▪

accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea activitatii de exploatare forestiera si prelucrarea
lemnului

▪

stabilirii structurilor tehnologice optime de exploatare forestiera, tinand cont de variabilele de influenta ce
afecteaza acest proces (arboret, felul taierii, tip de statiune, panta, cai de colectare si acces, resurse
materiale si umane, management de proiect, etc.)

▪

eficientizarea si cresterea rentabilitatii economice (gestionarea corecta a capitalurilor, riscul investitional,
minimizarea costurilor de productie, maximizarea profitului, etc.).

De asemenea, protecția padurilor reprezintă unul dintre obiectivele principale ale companiei ALSER FOREST SA.
Alături de soluțiile pentru pepiniere silvice, compania sustine introducerea pe piața locală de soluții moderne pentru
combaterea tuturor tipurilor de dăunători forestieri și îmbunătățirea activităților din silvicultură conform noilor
standarde europene, compania fiind participant activ la proiecte initiate de Ministerul Mediului si Padurilor impreuna
cu Banca Mondiala.

4.

INFORMATII CU PRIVIRE LA STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La data intocmirii acestui Memorandum cu privire la emisiunea obligatiunilor ALS24E, capitalul social subscris si
varsat al ALSER FOREST S.A. este in valoare de 150.000 lei, divizat in 15.000 actiuni nominative emise in forma
dematerializata, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare actiune, iar structura actionariatului ALSER FOREST S.A.
este urmatoarea:
✓

SERBAN ALBERT – 60%

✓

DIA SKOGEN SRL – 20%

✓

ANAPURNA CAPITAL SRL – 20%

Fiecare actiune emisa de Societate confera dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. In conformitate
cu prevederile Actului Constitutiv al emitentului niciunul dintre actionarii societatii nu au drept de vot diferit.
Participarea la profit si pierderi a actionarilor se va realiza proportional cu actiunile subscrise de fiecare dintre
actionari, exceptie facand pierderile produse prin frauda de catre oricare dintre parti. La data prezentului document,
registrul actionarilor este administrat si gestionat de catre Emitent.

5.

ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA EMITENTULUI

Conducerea societatii este asigurata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Ordinara si Extraordinara, care
decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala. In conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv, administrarea si reprezentarea ALSER FOREST S.A. in relatiile cu tertii este asigurata de catre Consiliul
de Administratie numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor si este format din 3 (trei) membri:
✓ Serban Albert in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;
✓ Serban Irina in calitate de membru al Consiliului de Administratie;
✓ Nechifor Gabriel in calitate de membru al Consiliului de Administratie;
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Cei trei membri ai Consiliului de Administratie au ca prim mandat cu valabilitate pentru o perioada de 2 ani incepand
cu data de 03.02.2021.
Presedintele Consiliului de Administratie este dl. Albert Serban care este fondatorul si actionarul majoritar, avand
puteri depline de a angaja societatea si de a actiona in orice situatie in numele acesteia pentru realizarea interesului
societatii.
Membrii Consiliului de Administratie sunt persoane cu experienta relevanta in domenii diferite in vederea asigurarii
unui sistem de management eficient:
-

Dl. Serban Albert, inginer silvic cu studii universitare la Facultatea de Silvicultura din Brasov si studii de Master
la Universitatea din Helsinki pe care le-a finalizat in septembrie 2005, iar in perioada 2004 - 2009 a fost
administrator si asociat in firme din Finlanda precum Porini Log Oy, Alser Forest Oy iar in prezent este
administrator si asociat in ALSER FOREST S.A., DIA SKOGEN S.R.L., ANAPURNA CAPITAL S.R.L., Ocolul
Silvic Codrii Verzi SRL; in 2004 si-a infiintat compania ALSER FOREST OY in Espoo din Finlanda incepand sa
presteze servicii de consultanță și management in domeniul forestier pentru companii din Finlanda si tari din
Europa si Asia.

-

Dna. Serban Irina, studii universitare in psihologie si resurse umane finalizate in iulie 2004, a lucrat in Finlanda,
loc. Espoo la centru social din cadrul Primariei orasului ca asistent social si din 2009 dupa reintoarcerea in
Romania este administrator si asociat in DIA SKOGEN SRL si ANAPURNA CAPITAL S.R.L.;

-

Dl. Nechifor Gabriel, ca studii a terminat in anul Facultatea de limbi si literaturi straine la Brasov si Masteratul
in Informatica in anul 2013, a avut un parcurs profesional in domeniul informaticii si marketingului la companii
ca EDITURA AULA, Webex Solutions, EDS Romania, SMART TOURS SRL, ALSER FOREST SRL si din 2018
este Director de Marketing la ANAPURNA CAPITAL SRL.

Conducerea executiva este asigurata de catre dl. Albert Serban care are si functia de Director General.
6.

DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJATI. ORGANIGRAMA EMITENTULUI

La data intocmirii prezentului Memorandum, ALSER FOREST S.A. are un numar de 30 de angajati la nivel de sediu
central si retea teritoriala, activitatea desfasurata fiind sustinuta si de echipamente tehnologice de ultima generatie.
Societatea are externalizate activitati precum cele specifice serviciilor juridice, administrarii resurselor umane,
protectiei muncii, securitate si paza, servicii de audit financiar.

Structura organizatorica a societatii cuprinde in principal:
✓ Departamentul Financiar-Contabil: 3 persoane (din care 1 Contabil Șef)
✓ Departamentul Vanzari: 12 persoane (din care 1 Director de Vanzari)
✓ Departamentul Service Utilaje: 6 persoane (din care 1 Director Tehnic)
✓ Departamentul Producție si Logistica Marfa: 5 (din care 1 Director de Producție)
✓ Departamentul de Marketing: 3 persoane
Avand in vedere planurile viitoare de dezvoltare, conducerea societatii intentioneaza sa creasca numarul de
angajati pentru a putea deservi clientii si partenerii la cel mai inalt nivel tehnic. Deasemenea, conducerea societatii
sustine pregatirea profesionale continua a angajatilor avand in vedere tendintele de dezvoltare continua in domeniul
tehnologiei industriei forestiere.
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7.

DETALIEREA STRUCTURII CIFREI DE AFACERI SI O SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR

REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE (ANUALE, SEMESTRIALE) PRECUM SI GRADUL DE INDATORARE
AL SOCIETATII
Informațiile financiare prezentate in acest Memorandum sunt extrase din situatiile financiare ale emitentului la data
de 31 decembrie 2017, 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2019, 31 decembrie 2020 si primele 5 luni ale anului
2021. Ultimele rezultate financiare publicate, auditate si aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor sunt
la data de 31 Decembrie 2020.

Contul de profit si pierdere (lei)
Cifra de afaceri

2017

2018

2019

2021
(31.05.2021)

2020

9,550,187

11,653,041

20,201,976

14,923,280

10,619,917

Venit din exploatare

10,056,133

11,716,669

20,386,570

15,408,721

10,650,298

Cheltuielin din exploatare

9.,631,201

11,217,804

20,029,585

13,992,352

9,807,970

Rezultat operational

424,932

498,865

356,985

1,416,369

842,328

Venituri Financiare

72,766

49,621

133,984

138,502

15,366

213,236

151,214

354,394

419,878

157,563

Cheltuieli Financiare
Rezultat financiar

-140,470

-101,593

-220,410

-281,376

- 142,197

10,128,899

11,766,290

20,520,554

15,547,223

10,665,664

9,844,437

11,369,018

20,383,979

14,412,230

9,965,533

Rezultat brut

284,462

397,272

136,575

1,134,993

700,131

Rezultat net

240,937

325,133

90,499

960,190

665,733

Venituri Totale
Cheltuieli Totale

(lei)

2017

2018

2019

2020

31.05.2021

Elemente de activ
Active Imobilizate

737,356

840,695

965,998

856,607

888,060

3,361,373

4,168,050

7,566,429

9,113,672

15,726,925

32,090

42,083

47,394

57,421

77,846

4,130,819

5,050,828

8,579,821

10,027,700

16,692,831

460,942

786,076

881,958

960,550

1,547,996

Datorii totale, din care:

3,669,877

4,264,752

7,697,863

9,067,150

15,144,835

- sub 1 an

3,378,078

3,839,278

7,088,434

8,617,884

7,315,569

- peste 1 an

291,799

425,474

609,429

449,266

7,829,266

Provizioane

0

0

0

0

0

Venituri in avans

0

0

5,384

0

0

4,130,819

5,050,828

8,579,821

10,027,700

16,692,831

0.5227

0.4136

0.1026

0.9996

0,4300

5.8327
52.2706

6.4372
41.3615

1.0548
10.2611

9.5754
99.9625

3,9881
0,4300

Active circulante
Cheltuieli in avans
Total activ

Elemente de pasiv
Capitaluri proprii

Total pasiv

ROE (Return on equity)
ROA (Return on Total Assets) %
Rentabilitatea financiara %
Sursa: Alser Forest S.A.

Cifra de afaceri are o valoare ascendenta de la infiintare si pana la finele anului 2019, creșterea semnificativa fiind
in anul 2019.Trendul se pastreaza unul pozitiv pe tot parcursul anilor 2017-2019 cu o depreciere la nivelul anului
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record de 960,190 lei. In anul 2019 au ajuns la scadenta contracte mari de vanzari utilaje care au determinat
cresterea cifrei de afaceri, comparativ cu anii precedenti, dar aceste vânzări au avut marja mica de profit fapt ce a
influențat profitul net aferent anului 2019.
In anul 2020 s-au realizat vânzări mai puține de utilaje comparativ cu anul 2019 ca efect al pandemiei Covid-19,
clientii au fost mai precauti in proiecte de investitii si modernizarea flotei de utilaje. Vânzările din 2020 s-au realizat
cu marja mai mare de profit ce a determinat ca rezultatul net realizat de companie sa fie cel mai mare dintre toti anii
de analiza, respectiv de 960.190 lei, avand o crestere de 100% fata de anul 2019.
Tendința in 2021 este de creștere semnificativa a cifrei de afaceri precum si a rezultatului net. Aceasta crestere are
ca baza de fundamentare valoarea contractelor semnate deja, astfel ca se estimeaza ca la 30 iunie 2021 cifra de
afaceri a companiei sa depășească valoarea de 10 mil lei iar rezultatul net sa fie de aproximativ 700.000 lei. Astfel
ca, la 6 luni se estimeaza ca se va realiza aprox. 54% din cifra de afaceri si 58% din rezultatul net previzionat pentru
anul 2021. In prima jumatate a anului 2021 comparativ cu situatia la iunie 2020, se estimeaza ca va avea loc avea
o crestere de 33% a cifrei de afaceri si de 45% a rezultatului net.

Cu privire la Q1 2021, compania are deja o cifra de afaceri realizata de 5.143.097 lei si un rezultat net de 437.509
lei, avand o crestere de 12% fata de Q1 din anul precedent . Rezultatul net la Q1 2021 reprezinta 45,5% din
rezultatul obtinut pentru anul 2020. Estimam ca in baza contractelor semnte cu clientii, in anul 2021 se va depasi
cifra de afaceri de 20 mil lei si rezultatul net va fi peste 1,6 mil lei, rezultat rezultat in principal din optimizarea
cheltuielilor de exploatare precum si concentrarea vanzarilor pe produsele cu marja mare de profit. In tabelul de
mai jos se prezinta ponderea vanzarilor realizate in Q1 2021 raportata la nivelul vanzarilor din anul 2020 – analiza
comparativa pe cele 3 linii de afaceri pe care activieaza firma ALSER FOREST SA:

Dinamica vanzari Alser Forest
2020 vs. Q1 2021
Vanzari accesorii forestiere pentru
piata industriei forestiere
Vanzari piese pentru lucrari de service utilaje
industrie forestiera
Vanzari utilaje forestiere pentru
piata industriei forestiere
Vanzari echipamente pentru
piata de pepiniere si horticultura
Vanzari echipamente pentru
piata de constructii
TOTAL VANZARI

Vanzari lei fara TVA
- 2020

Vanzari lei fara TVA Q1 2021

7,598,805

2,371,210

% Q1 2021
vs.
an 2020
31%

1,304,808

287,600

22%

3,879,881

3,086,627

80%

812,039

385,244

47%

10,789

62,535

580%

13,606,322

6,193,217

46%

Sursa: Alser Forest S.A.

De remarcat pentru anul anul 2021 sunt următoarele evolutii:
-

pe segmentul accesoriilor forestiere din piata industriei forestiere societatea a crescut vanzarile realizand in Q1
o pondere de 31% din rezultatul obtinut la nivel de 2020

-

vanzarile de piese si service pentru utilaje au o evolutie constanta fata de anul 2020

-

vanzarile de utilaje pentru industria forestiera in Q1 2021 au ajuns la o pondere de 80% din nivelul vanzarilor
realizate in anul 2020

-

pe segmentul pepiniere si horticultura la Q1 2021 s-a ajuns la o pondere de 47%, adica aproape jumate din
nivelul vanzarilor realizate in 2020, ce reprezinta o crestere aproape de 100% in vanzari
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-

vanzarile de echipamente pe piata constructiilor inregistreaza o crestere semnificativ mai mare la Q1 fata de
anul 2020.

ALSER FOREST S.A. are un trend de crestere pe cele doua piete noi pe care a inceput sa activeze din anul 2020,
adica piata echipamentelor pentru horticultura si pentru constructii precum si in domeniul silviculturii urmarea
serviciilor oferite in Republica Moldova, tara cu o situatie geografica comparabila cu a Romaniei – ceea ce confera
oportunitati de crestere specifice industriei forestiere. In anul 2021 o sa fie functionala prima pepiniera silvica
instalata de ALSER FOREST S.A. in Republica Moldova.

DETALII AFERENTE SITUATILOR FINANCIARE PENTRU ANII ANTERIORI
Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017
In anul 2017 ALSER FOREST S.R.L. a început ascensiune ca si business de trading accesorii forestiere
deschizând primele depozite din tara, mai exact la Pitesti, Suceava si Deva. Cifra de afaceri de 9,55 mil lei a
rezultat din creșterea vânzărilor de accesorii forestiere in noile depozite deschise in tara. In anul 2017 compania
a generat un profit net de 240,937 lei.
Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018
Anul 2018 a fost anul in care s-au mai deschis si depozitele in Bacau si Cluj, întregind reteaua teritoriala a
companiei. Aceasta expansiune naționala a companiei a determinat creșterea vanzarilor atat de utilaje cat si de
accesorii forestiere, ajungând la o cifra de afaceri de 11,65 mil lei. In anul 2018 compania a generat un profit net
in crestere la 325.133 lei.
Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019
Anul 2019 a fost un an de dezvoltare puternica prin intarirea celor 6 puncte de lucru din tara cu angajarea de
personal si investitii in logistica pentru depozitare si marfa, fapt ce a sustinut cresterea cifrei de afaceri care a atins
cote maxime de 20,2 mil lei dar si cheltuielile de exploatare care au crescut, fapt ce a determinat un rezultat net
de 90.000 lei. Expansiunea din perioada 2017-2019 a determinat nevoia de investiții majore in depozitare si
logistica ce a determinat reducerea rezultatului net al companiei.
Grad de indatorare:
Gradul de indatorare (2017)= (Datorii Totale / Active totale) x 100 = 89,0%
Gradul de indatorare (2018)= (Datorii Totale / Active totale) x 100 = 84,0%
Gradul de indatorare (2019)= (Datorii Totale / Active totale) x 100 = 89,7%
Grad de indatorare (2020) = (Datorii Totale / Active Totale) x100 = 90,4%
Indicatorul de acoperire a dobazilor din EBITDA pentru anul 2020 este de 2,71 iar indicatorul de acoperire a dobazilor
din EBIT pentru anul 2020 este de 3,17.
Gradul de indatorare ridicat al companiei este datorat in principal nevoii mari de finantare (in principal prin linii de
credit – datorii sub 1 an) pentru a se putea realiza stocuri mari de marfa care sa sustina activitatea de vanzare
catre clientii din toata tara, activele circulante au crescut in paralel si direct proporțional cu datoriile pe termen
scurt. Deschiderea celor 6 depozite din tara a necesitat un aport de capital important pentru realizarea stocurilor
de marfa in toate aceste depozite.
Compania nu a avut si nu are datorii la bugetul de stat in ultimii 3 ani cuprinsi in analiza Memorandumului.

8.

PREVIZIUNI ALE REZULTATELOR FINANCIARE

Intr-un context economic plin de provocari si totodata dezvoltarii accelerate din ultimul an ALSER FOREST S.A. a
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An financiar
2017
2018
2019
2020
Estimat 2021

Profit
240,937
325,133
90,499
960,190
1,600,000

Grad de indatorare
88,8%
84,4%
89,7%
90,4%
90,7%

Au crescut Datoriile dar au crescut si Activele Circulante ( adica Casa precum si stocurile) – din banii obtinuti din emisiunea de obligatiuni s-a
achizitionat marfa (au crescut stocurile).
Sursa: Alser Forest S.A.

Previziuni ale rezultatelor financiare pentru anul 2021-2024:
Contul de profit si pierderi (lei)

2021

Datorii totale
Active totale
Grad de indatorare (%)

15,400,000
18,100,000
85,08%

2022

2023

2024

17,400,000
20,300,000
85,7%

17,900,000
21,600,000
82,9%

18,600,000
23,100,000
80,5%

Sursa: Alser Forest S.A

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, compania se indreapta spre o reducere a datoriilor totale si o
crestere a activelor totale, ca urmare a obtinerii de venituri si din vanzarile de echipamente destinate pietei
constructiilor si a horticulturii si implicit obtinerea unui grad de indatorare mai atractiv.

Sursa: Alser Forest S.A.

Tendința in 2021 este de creștere a cifrei de afaceri precum si a rezultatului net, se preconizeza ca din contractele
semnate in 2021 la 30 iunie a.c. cifra de afaceri a companiei sa depășească 10 mil. lei iar rezultatul net sa fie de
aproximativ 1 mil. lei. La Q1 2021 compania are deja o cifra de afaceri realizata de 5.143.097 lei si un rezultat net
de 437.509 lei. Se estimeaza ca in anul 2021 sa se depaseasca cifra de afaceri de 17 mil lei si rezultatul net sa fie
peste 1,6 mil lei.

9.

PRINCIPALI INDICATORI OPERATIONALI AI EMITENTULUI LA DATA DE 31.12.2020

Indicatorul de lichiditate (active curente/datorii curente) = 106%, indicatorul este mai mare de 1, astfel compania
ALSER FOREST S.A. are o situatie buna a acestui indicator ceea ce dovedeste faptul ca societatea are capacitatea
de a-si onora datoriile pe termen scurt.
Indicatori de risc (acoperirea dobanzilor) (EBIT / cheltuieli cu dobanda) = 1,476,407 lei/398,486 lei = 3,7 – acest
indicator confirma faptul ca societatea isi poate acoperi cu usurinta cheltuielile cu dobanzile pentru creditele
existente.
(EBIT) = Profit din exploatare + Venituri financiare = 1,476,407 lei
Indicatori de profitabilitate (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat) = 1,476,407 lei/
960,550 lei = 1,54 fiind supraunitar ceea ce dovedeste o profitabilitate ridicata a companiei.
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- datorii pe termen scurt: 10,631,583 lei; datoriile pe termen lung au fost de 449 266 lei si creantele au fost de
2,855,744 lei. Datoriile catre institutiile de credit la 31.12.2020 si principalele caracteristici ale contractelor de credit
sunt prezentate in tabelul de mai jos si se refera la leasing auto pentru masinile achizionate de ALSER FOREST SA
pentru desfasurarea activitatii de teren.

1 FIRMA: ALSER FOREST
SITUATIE CREDITE/LEASINGURI LA data curenta decembrie 2020 - ALSER FOREST
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Felul creditului: in rate, linie
credit , leasing etc.
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
BRD SOGELEASE IFN SA
LEASING auto
IMPULS LEASING IFN SA
LEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
UNICREDIT LEASING CORPOTATION IFN SALEASING auto
Banca contractanta/Leasing

Linii de Credit ALSER FOREST
15 ProCredit Bank
16 ProCredit Bank

Linie credit RON
Linie credit EURO

Suma contractata Durata initiala
EUR
credit-in luni
10,400.00
60
11,000.00
60
9,633.34
60
20,800.00
60
8,508.40
48
9,816.80
60
49,815.95
60
12,482.25
60
22,100.00
60
14,742.40
60
17,833.00
60
24,285.71
60
21,546.00
38
23,571.43
60
Valoare Aprobata
3,500,000.00
200,000.00

Moneda
RON
EURO

Sold (EUR ) la
rata lunara,
data curenta
Euro
1,528.96
191.12
2,169.15
197.20
1,577.32
175.26
4,532.73
348.67
1,892.22
189.22
848.43
141.41
25,298.54
872.36
8,640.30
210.74
15,621.07
381.00
10,887.51
253.20
14,289.57
304.03
21,711.66
409.65
17,267.85
575.60
21,433.18
404.40

Data scadenta finala
31.08.2021
30.11.2021
30.09.2021
31.01.2022
31.10.2021
30.06.2022
31.05.2023
30.04.2024
31.05.2024
31.07.2024
30.11.2024
31.05.2025
30.06.2023
31.05.2025

Data acordare Data Scadenta
Dobanda fixa
Rata Lunara, EURO
30.09.2019
30.09.2021
3%+ROBOR 3 luni
2,988.39
30.09.2019
30.09.2021 3,75%+ EURIBOR 3 luni
666.67

Sursa: Alser Forest S.A.

Detalii despre achiziția de utilaje si echipamente:
Alser Forest .SA. este reprezentanta oficiala a producătorilor de renume international in domeniul forestier din care
amintim Komatsu Forest Gmbh; Otmar Noe Gmbh; Koller Gmbh. Fabricile de producție sunt localizate in Suedia,
Finlanda, Germania, Austria si Italia iar echipamentele si accesoriile forestiere sunt achizitionate de la producători
din China, Turcia, Germania, Franța, Lituania, Estonia, Romania, Elveția, Polonia, Slovenia, Italia, etc.
Principalele utilaje vândute pana acum in Romania de către ALSER FOREST si care au o cerere in creștere sunt:
Transportorul Forwarderul Komatsu - produs de Liderul Mondial KOMATSU FOREST AB

Harvesterul Komatsu - produs de Liderul Mondial KOMATSU FOREST
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Tractorul Articulat Forestier cu Troliu - produs de firma din Germania Otmar Noe GMBH

Cap procesor Kesla montat pe Excavator Komatsu – produse de firma Finlandeza KESLA OY lider
mondial in capuri procesoare montate pe excavatoare

Digitally signed by ALBERT SERBAN
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10. POZITIONAREA SI PROGNOZA EVOLUTIEI SECTORULUI FORESTIER
FONDUL FORESTIER NAŢIONAL LA SFARSITUL ANULUI 2019
Din ultimele date comunicate de catre Institutul National de Statistica la nivel de 2019 fondul forestier naţional
ocupa, la sfârşitul anului o suprafaţă de 6.592 mii hectare, care reprezenta 27,7 % din suprafaţa ţării. Suprafaţa
fondului forestier la 31.12.2019, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2018, a înregistrat o creştere de aproximativ
0,1%, datorată în principal unor reamenajări de pasuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor
degradate, conform Legii nr. 46/2008 – Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare.
Suprafaţa fondului forestier în perioada 2015 – 2019:
Categorii de folosinţă , mii hectare

2015

2016

2017

2018

2019

Fondul forestier – total

6555

6559

6565

6583

6592

Suprafaţa pădurilor

6399

6404

6406

6418

6427

– Răşinoase

1931

1929

1924

1917

1915

– Foioase

4468

4475

4482

4501

4512

156

155

159

165

165

Alte terenuri (din fondul forestier)
Sursa: www.insse.ro

In anul 2019, suprafaţa pădurilor a fost de 6.427 mii hectare, speciile de răşinoase acoperind 1.915 mii hectare
(respectiv 29,8%), iar speciile de foioase 4512 mii hectare (respectiv 70,2%). Proprietatea publică reprezenta 64,3%
din suprafaţa totală a fondului forestier naţional, fiind administrată în principal de către Regia Naţională a Pădurilor
– Romsilva (75,1%), iar proprietatea privată reprezenta 35,7%, fiind administrată în cea mai mare parte de
structurile silvice private (95,5%).
Suprafaţa fondului forestier în proprietate privată are o tendinţă crescătoare, în defavoarea suprafeţei în proprietate
publică, datorită continuării procesului de retrocedare a pădurilor.
Suprafaţa fondului forestier, pe forme de proprietate în perioada 2015 – 2019:
Forme de proprietate, mii hectare
Fondul forestier – total
Proprietate publică
– a statului
– a unităţilor administrativ-teritoriale
Proprietate privată
– a persoanelor fizice şi juridice
Digitally signed by ALBERT SERBAN
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2015

2016
6555
4249
3203
1046
2306
2215
91

6559
4245
3194
1051
2314
2225
89

2017
6565
4233
3189
1044
2332
2239
93

2018
6583
4232
3186
1046
2351
2248
103

2019
6592
4236
3183
1053
2356
2251
105
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În anul 2019, s-au recoltat 18904 mii metri cubi (volum brut) de lemn, cu 558 mii metri cubi mai puţin faţă de anul
2018. Pe specii forestiere, răşinoasele reprezintă 36,8% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, fagul 34,0%,
stejarul 10,2%, diverse specii tari (salcâm, paltin, frasin, nuc etc.) 11,5%, şi diverse specii moi (tei, salcie, plop etc.)
7,5%.Suprafeţe mai mari de fond forestier se înregistrau în anul 2019, în judeţele: Suceava (438 mii hectare), Caraş–
Severin (431 mii hectare), Hunedoara (318 mii hectare), Argeş (277 mii hectare), Vâlcea (272 mii hectare), Bacău
(272 mii hectare), Harghita (264 mii hectare), Neamţ (263 mii hectare) şi Maramureş (260 mii hectare), ceea ce
justifica alegerea celor 6 puncte de lucru ca puncte cheie in desfasurarea activitatii societatii ALSER FOREST.

Sursa: www.insse.ro

MASA LEMNOASǍ RECOLTATA IN ANUL 2019
Conform datelor communicate de Institutul National de Statistica in anul 2019 s-au recoltat 18.904 mii metri cubi
(volum brut) de lemn, cu 558 mii metri cubi mai puţin faţă de anul 2018. Pe specii forestiere, răşinoasele reprezintă
36,8% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, fagul 34,0%, stejarul 10,2%, diverse specii tari (salcâm, paltin,
frasin, nuc etc.) 11,5%, şi diverse specii moi (tei, salcie, plop etc.) 7,5%.
Volumul de masă lemnoasă recoltată, pe principalele specii în perioada 2015 – 2019
mii metri cubi – volum brut

Principalele specii

2015

2016

2017

2018

2019

Volumul de masă lemnoasă recoltată – total
Răşinoase
Fag
Stejar
Diverse specii tari
Diverse specii moi
Sursa: www.insse.ro

18133
6782
6215
1769

17198
6268
5799
1688

18316
6531
6212
1788

19462
7128
6584
2041

18904
6962
6431
1927

1951
1416

2008
1435

2228
1557

2191
1518

2163
1421

Volumul de masă lemnoasă recoltată a fost cu 4,3% mai mare decât în anul 2015. Lemnul recoltat a fost destinat
în proporţie de 95,5% persoanelor juridice atestate în activitatea de exploatare forestieră şi în proporţie de 4,5%
persoanelor fizice care pot exploata lemn din pădurile pe care le au în proprietate.
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Volumul de masă lemnoasă recoltată, pe principalele destinaţii în perioada 2015 – 2019
mii metri cubi – volum brut
Principalele destinaţii
Volumul de masă lemnoasă recoltată – total

2015

2016

2017

2018

2019

18133

17198

18316

19462

18904

17552

16571

17460

18561

18055

581

627

856

901

849

– pentru persoanele juridice atestate
– pentru persoanele fizice proprietari de păduri
Sursa: www.insse.ro

In anul 2019, s-au recoltat 12.583 mii metri cubi de lemn din pădurile proprietate publică reprezentând 66,6% din
volumul total de masă lemnoasă recoltată, restul fiind recoltat din pădurile proprietate privată (29,6%) şi din vegetaţia
forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier (3,8%).

Sursa: www.insse.ro

Distribuţia masei lemnoase recoltate, pe judeţe la sfârşitul anului 2019
La nivel de judeţe, în anul 2019, cea mai mare cantitate de masă lemnoasă s-a recoltat în judeţul Suceava (11,6%),
urmat de Harghita (7,8%), Neamţ (6,5%), Bacău (5,3%) iar cele mai mici cantităţi s-au recoltat în judeţele Ialomiţa
şi Olt (aproximativ 0,5%), Teleorman, Ilfov şi Brăila (aproximativ 0,4%) şi Constanţa şi Galaţi (0,3%) şi în Bucureşti
sub 0,1%. Volumul de masă lemnoasă pe picior vândută a fost de 8427,8 mii m3 în anul 2015 şi de 8404,4 mii m3 în
anul 2019, iar de masă lemnoasă fasonată de 2817,7 mii m3 în anul 2015, respectiv 3623,1 mii m3 în anul 2019.

11.

TENDINȚELE INDUSTRIEI DE UTILAJE FORESTIERE LA NIVEL INTERNATIONAL

Conform datelor comunicate de catre Global Market Insights https://www.gminsights.com/industry-analysis/forestryequipment-market dimensiunea pieței echipamentelor forestiere a depășit 11 miliarde USD în 2019 și se estimează
că va crește cu peste 5% CAGR între 2020 și 2026. Cererea în creștere pentru lemn în activitățile de construcții
împreună cu utilizarea crescândă a lemnului în aplicații comerciale de construcții, cum ar fi pardoseala și proiectarea
pereților și acoperișurilor, determină creșterea industriei echipamentelor de exploatare forestieră.
Echipamentele forestiere sunt echipamente grele esențiale destinate recoltării copacilor și a altor frunzișuri iar
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Utilizarea mașinilor forestiere pentru gestionarea incendiilor în zonele sălbatice și gestionarea vieții sălbatice și a
sanctuarelor pentru conservarea ecosistemelor în țări precum SUA, Rusia, Canada și China susțin cererea pieței.
Sectorul echipamentelor forestiere asistă la o creștere ridicată datorită creșterii cererii de produse fabricate din
reziduuri și materiale reciclate, cum ar fi rumegușul utilizat pentru fabricarea plăcilor aglomerate.
Producătorii de echipamente forestiere investesc în dezvoltarea de echipamente grele tehnici avansate pentru a
spori productivitatea și a crește precizia în operațiunile forestiere, contribuind la extinderea dimensiunii pieței.
Transformarea acestor echipamente echipate cu soluții integrate IoT și soluții de cloud computing propulsează piața
echipamentelor forestiere.
De exemplu, în februarie 2018, Komatsu a anunțat lansarea unei mașini de recoltat echipate cu un sistem IoT care
oferă instrucțiuni transversale optime, permițând operatorilor să funcționeze eficient. Provocările din industrie, cum
ar fi scurgerile hidraulice, sunt una dintre preocupările majore ale echipamentelor forestiere, care trebuie
diagnosticate la intervale regulate pentru a preveni defecțiunile funcționale. Aceste operațiuni ale mașinii sunt
proceduri complexe și necesită operatori calificați. Incorporarea de cherestea laminate încrucișate și laminate pentru
unghii pentru dezvoltarea infrastructurii creează oportunități de piață în construcțiile comerciale.

Digitally signed by ALBERT SERBAN
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12.

DIMENSIUNEA PIETEI DE UTILAJE FORESTIERE PE CONTINENTE

Europa este pe locul 2 in lume in ceea ce privesc estimarile de crestere majora a pieței Utilajelor Forestiere,
se prognozează o creștere de 5% anual.

Sursa: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/forestry-equipment-market-100560

CREȘTEREA PIEȚEI UTILAJELOR FORESTIERE
Pe baza produsului, piața este segmentată în echipamente de tăiere, echipamente de extracție și echipamente de
prelucrare la fața locului. Echipamentele de tăiere dețineau o cotă de piață de aproximativ 35% în 2019 în SUA,
ferăstrăul cu lanțuri asistă la o cerere ridicată în industrie datorită creșterii activităților de recoltare a tindului pe tot
globul. Tendințele industriei, cum ar fi dezvoltarea ferăstrăurilor cu lanț fără fir și alimentate cu baterii, utilizate în
întreținerea horticulturii și fragmentarea lemnului de foc, propulsează cererea pieței echipamentelor forestiere.
Mai mulți factori de piață, inclusiv inovații în tehnologia recoltării, sporesc desfășurarea recoltatorilor în țările din Asia
și Pacific, inclusiv China, India, Japonia, creând oportunități pentru expansiunea pieței. În plus, producătorii de
echipamente forestiere oferă produse pentru a spori eficiența și productivitatea fermelor, ceea ce va spori cererea
de echipamente
forestiere. Programele de conștientizare guvernamentală în creștere pentru gestionarea pădurilor
Digitally signed by ALBERT SERBAN

ALBERT
SERBAN

C=RO, S=Brasov, L=Bod,
E=albert.serban@gmail.com,
SERIALNUMBER=201104209AS205,
G=ALBERT, SN=SERBAN,
CN=ALBERT SERBAN
Certificare autenticitate
Computerul meu
2021.06.17 12:38

25

consolidează cererea de recoltare. Prețul ridicat al pieței recoltătorilor avansați poate împiedica creșterea pieței.
Filialele guvernamentale și alte soluții financiare, cum ar fi împrumuturile, plățile IME, vor ajuta creșterea industriei.
Creșterea aplicațiilor de gestionare a vegetației și de curățare a terenurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de
transport va consolida utilizarea echipamentelor forestiere de mulci. Utilizarea crescândă a acestor echipamente
pentru a curăța vegetația nedorită este anticipată pentru a propulsa veniturile pieței până în 2026. Inițiativele
guvernamentale în creștere pentru dezvoltarea infrastructurii de transport inteligente și fezabile cresc cererea de
mașini grele. Îmbunătățirea infrastructurilor de transport, cum ar fi instalarea de proiecte de hiperbuc, avansarea în
instalațiile feroviare de metrou și construcția de drumuri prin zone de acoperire forestieră reprezintă necesitatea de
echipamente avansate.
Piața forestieră de precizie valorează 3,9 miliarde USD în 2019 și se estimează că va ajunge la 6,1 miliarde USD
până în 2024, la un CAGR de 9,0% în perioada 2019-2024. Motorii principali pentru piața forestieră de precizie sunt
mecanizarea în creștere a exploatării forestiere, creșterea cererii de produse forestiere, scăderea costului
tehnologiilor avansate de monitorizare și supraveghere și creșterea sprijinului guvernului pentru adoptarea
tehnicilor forestiere moderne pentru a reduce tăierile ilegale.

Sursa: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/precision-forestry-market-228021988.html

PROGNOZA CREȘTERII PIEȚEI DE UTILAJE FORESTIERE PE CONTINENTE:

Sursa: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/precision-forestry-market-228021988.html
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PROGNOZA CRESTERII PIETEI UTILAJELOR FORESTIERE IN LUME 2020 - 2030
Conform datelor comunicate de „Regional Outlook of Forestry Machinery Market” in Europa va continua trendul
de crestere de 60% mentinad poziția dominantă în ceea ce privește cota de piata la nivelul de 38% din cota de
piață globală a mașinilor forestiere conform datelor comunicate la nivelul anului 2020. Mai multe inițiative ale
guvernelor UE ofera sprijin financiar prin politica agricolă comună (PAC) pentru zonele rurale și măsurile luate
de țările UE pentru finanțarea activităților forestiere prin intermediul programelor naționale de dezvoltare,
continuand să sprijine vânzările de mașini forestiere din regiune si inlocuire a modelelor vechi cu modele
moderne pentru respectarea cerintelor de mediu.

LOCUL ROMANIEI IN PIATA FORESTIERA EUROPEANA
Conform datelotr comunicate de Eurostat,

Romania este pe locul 6 in Europa privind industria

forestiera (Exploatare Forestiera si Resursa Lemnoasa).

STAREA SECTORULUI FORESTIER DIN ROMÂNIA - STAREA INDUSTRIEI LEMNULUI
Conform unui studiu realizat de Price Waterhouse Cooper privind sectorul forestier si industria lemnului din
Romania, contribuția directa a industriei lemnului la formarea PIB in Romania a fost relativ constanta in ultimul
deceniu variind intre 1,1% si 1,5%. Din acest punct de vedere, Romania se situa in 2014 pe locul 9 in cadrul
Uniunii Europene (1,1% comparativ cu media UE de 0,4%). Daca se ia in considerare si efectul indirect si cel
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indus asupra economiei, industria silvica si de prelucrare a lemnului in Romania contribuie cu 3,5% la PIB.”
Sectorul silvic si al prelucrării lemnului contribuie cu 1,7 miliarde euro la bugetul de stat, atunci când sunt luate
in calcul efectele directe si indirecte asupra economiei. De asemenea, in sector sunt angajate 128.000 de
persoane in mod direct, iar alte 186.000 de persoane in sectoare conexe. Industria de prelucrare a lemnului
contribuie la ocuparea fortei de munca in zonele mai puțin dezvoltate, prin crearea de unități de producție.
Cifra de afaceri totala a operatorilor economici din economia forestiera depășește 6 miliarde euro, cu exporturi
de 3,8 miliarde euro in 2017 – dintre care peste 2 miliarde euro exporturi ale industriei mobilei – si un aport
valutar net in balanța comerciala a României de peste 3 miliarde euro conform datelor comunicate de ASFOR.
(https://asfor.ro/starea-sectorului-forestier-din-romania/#sdfootnote3sym)
13. COTA DE PIAȚA, PRINCIPALII COMPETITORI IN ROMANIA PENTRU ALSER FOREST S.A.
Piața industrie utilajelor forestiere, a echipamentelor si accesoriilor pentru industria forestiera si a lemnului este
de 406,363,480 lei la nivelul anului 2019.
ALSER FOREST S.A. a realizat in 2019 o cifra de afaceri de 20.200.000 lei, ceea ce înseamnă ca are o cota
de piața de aprox. 4,97% la nivel național privind piata totala de utilaje, echipamente si accesorii forestiere, ce
reflecta potentialul de creștere pentru viitor daca sunt aplicate strategii de creștere a vânzărilor sustenabile.

Lista principalilor competitori:
Companii din domeniul utilajelor si accesoriilor forestiere

Cifra afaceri 2019
lei

HUSQVARNA PADURE & GRADINA SRL

102,838,890

Maviprod SRL

88,355,900

IRUM SA

86,998,831

EL Car SRL

24,277,798

ALSER FOREST SA

20,201,976

Cotraco Rom SRL

19,244,571

WOOD MIZER RO SRL

10,477,629

SP Stroia Product SRL

9,716,435

Wood Expert Industry SRL

9,017,059
...................

Total industrie forestiera
Sursa: www.listafirme.ro

406,363,480

În România activează cca. 4.700 firme de exploatare și 7.000 de firme de prelucrare primară a lemnului. O
bună parte dintre firmele de exploatare realizează și operațiuni de prelucrare primară a lemnului. Sunt aprox.
14.000 de IMM-uri ce realizează construcții sau alte produse din lemn, unele chiar operațiuni de obținere a
furnirului. Exploatarea lemnului se realizează doar de către companii românești, fiind o activitate grea și
riscantă, cu marjă de profitabilitate redusă.
PIATA INDUSTRIEI FORESTIERE

NR. FIRME ÎNREGISTRATE
2019

Activități de exploatare forestiera
Prelucrare Primara a Lemn

3,278
3,182

TOTAL - potențiali clienți in Romania

6,460

CIFRA DE AFACERI TOTALA
LA NIVEL NAȚIONAL
2019
3,2 Miliarde lei
7,1 Miliarde lei

Sursa: www.topfirme.com
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In anul 2020, ALSER FOREST S.A. a avut un număr de 1.032 de clienți ce reprezintă 15,97% din numărul total
de clienți. Utilajele forestiere folosite in activitățile curente sunt in mare parte uzate si depasite ca tehnologie,
in prezent majoritatea companiilor folosesc Tractoare Articulate Forestiere – TAF – produse la fabrica IRUM
din Reghin (https://www.irum.ro/utilaje-forestiere/) avand in vedere ca nu este usoara achizitionarea de utilaje
forestiere moderne (luand in considerare costurile aferente).
Utilajele moderne produse de KOMATSU FOREST AB au intrat in piața din Romania in anul 2009 prin ALSER
FOREST, an in care in sectorul forestier activau aproximativ 6.000 de bucăți de TAF-uri romanești. Un utilaj
modern tip Forwarder si Harvester este de 4 ori mai productiv decât TAF-ul traditional. Piața industriei forestiere
in Romania poate da de lucru la 1.200 de bucăți de utilaje moderne de tip Forwarder iar in 2019 operau in
Romania numai 110 bucăți de asemenea utilaje, existand potential de crestere a vânzărilor de utilaje moderne
si automatizate.
Factorii principali care determina ca firmele din sectorul forestier sa investească in utilaje moderne versus TAFul romanesc sunt in principal:
-

lipsa forței de munca in sectorul forestier – aspect ce presează la mecanizare si creșterea productivității

-

creșterea salariilor in sectorul forestier – ce face mai eficient financiar sa plătești leasing la un utilaj modern
care înlocuiește cel puțin 6 oameni ca forta de munca.

STRATEGIA DE CREȘTERE A VÂNZĂRILOR are in vedere următoarele elemente cheie:
✓

Dezvoltarea celor 6 centre de vânzare naționale, creșterea numărului de agenți de vânzări din fiecare
centru pentru a genera un termen de răspuns mai scurt pentru clienti si deservire mai rapida si mai eficienta.
La momentul actual conform analizelor interne realizate de companie, din piața de aprox. 6.460 de clienți
un număr de aprox. 1.032 sunt clienți ALSER FOREST S.A., adica aprox. 15,97%, ceea ce confirma
oportunitati de crestere si dezvoltare.

✓

Finanțarea directa pentru echipamente si utilaje – clienții care nu primesc finanțare de la instituțiile
bancare își pot achiziționa utilajul direct prin ALSER FOREST S.A. in rate.

✓

Intentia de a deschide noi centre de vânzare teritoriale pentru a fi si mai aproape de clienti.

✓

Diversificarea portofoliului de produse si selecționarea de furnizori cu produse de calitate ridicata conform
standardelor internationale in materie de utilaje forestiere pentru a satisface clienții la cel mai înalt nivel si
a lua in considerare si standardele de protectie a mediului inconjurator.

✓

Imbunatatirea si consolidarea serviciilor post vânzare pentru clienti, pentru a creste gradul de satisfacție a
acestora si pentru a fideliza cat mai mulți dintre acestia. In prezent compania dispune de 3 echipe mobile
de intervenție utilaje forestiere si au ca strategie creșterea numărului lor si instruirea permanenta a tehnicilor
de service.
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14.

DESCRIERE A OBIECTIVELOR DE VANZARE SI PROMOVARE ALSER FOREST SA

Obiectivul ALSER FOREST SA pentru următorii 5 ani este sa creasca cota de piata locala pana la nivelul de
30% din clienți si la o cifra de afaceri de 32 milioane de lei, conform previziunilor comunicate de companie.

Pentru a realiza acest nivel de crestere se au in vedere urmatoarele actiuni:
✓

SPECIALIZAREA – ALSER FOREST se va specializa in vânzarea de utilaje moderne de ultima generație,
produse de lideri mondiali precum KOMATSU FOREST AB, KESLA OY, OTMAR NOE GMBH, etc.

✓

DIFERENTIEREA – a realiza actiuni de servisare si promovare care va pozitiona compania in mod diferit
fata de competitori:
▪

Cresterea numarului de puncte de lucru asigurand astfel o mai buna acoperire naționala, in prezent
prin cele 6 puncte de lucru din Romania agenții de vanzari vizitează periodic clientii si le ofera suport
in rezolvarea problemelor tehnice curente.

▪

Calitatea produselor prin tipurile de utilaje forestiere oferite de un nivel tehnologic de ultima ora
importate de la furnizori de renume mondial.

▪

Serviciul de întreținere utilaje – in prezent dispun de un număr de 3 echipe mobile de intervenție
service. Obiectivul este sa aiba un termen de intervenție de maxim 48 ore de la defecțiune, astfel clienții
au timp de staționare cat mai mic pentru utilajele cumpărate de la ALSER FOREST S.A. De asemenea
se doreste creșterea vânzărilor de utilaje si creșterea echipelor de intervenție conectate la serviciile
post-vânzare.

▪

Clienții sunt servisati rapid, atât la livrarea de produse cat si la serviciile post-vânzare.

▪

Finanțarea directa a clienților prin ALSER FOREST SA pentru vânzarea de utilaje forestiere – serviciu
ce va fi disponibil ca urmare a finantarii din emisiunea de obligațiuni.

Prețul utilajelor forestiere moderne variază in funcție de echipare si modelul de utilaj de la 50.000 euro la
600.000 euro iar accesoriile si piesele pentru sectorul forestier variază de la 50 de lei la 6.000 lei.
Promovarea Online este principalul canal de publicitate si marketing: pagina web dedicata prezentării utilajelor
si echipamentelor (www.utilajedepadure.ro; www.4wood.ro; www.banzic.ro); promovare in social-media
(facebook https://www.facebook.com/utilajedepadure); pagini de internet cu vânzare online a pieselor si
accesoriilor forestiere (www.echipamentedepadure.ro ; www.cabluforestier.ro ; www.tehnik.ro).
Pentru activitatile specifice promovarii produselor ALSER FOREST SA are o echipa de 3 persoane de
marketing specializata pe activitățile de marketing ale produselor si serviciilor forestiere.
Promovarea direct se realizeaza prin cei 12 agenți de vânzări teritoriali in cele 6 puncte de lucru ale ALSER
FOREST care participa la întâlniri si vizite cu clienții.
Promovare in reviste de specialitate (reviste si magazine ale Asociației Forestierilor din Romania ASFOR
www.asfor.ro ) – Alser Forest SA fiind membra a asociației ASFOR.
Vanzarea se realizeaza prin 3 canale de vânzare:
▪

direct la clientul final (vânzarea directa prin cei 12 agenți de vânzări) – la clienți care ne contactează
direct de pe urma canalelor de promovare prezentate mai sus.
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▪

in cele 6 puncte de lucru din tara (Pitesti, Brasov, Bacău, Vatra Dornei, Cluj si Deva)

▪

prin intermediari in cazul accesoriilor si pieselor de schimb, intermediarii sunt magazine locale de piese
si accesorii tehnice. In prezent colaboreaza cu aproximativ 24 de sub-distribuitori (magazine de profil)
iar pe viitor intentioneaza creșterea numărul de distribuitori zonali.

15. CLIENTI PRINCIPALI
In anul 2020, ALSER FOREST SA a avut un număr de 1.032 de clienti totalizând o valoare a vânzărilor de
15.006.000 lei fără TVA, astfel valoarea medie facturata per client in 2020 a fost de 2.800 lei fără TVA.
Top clienti in funcție de valoarea rulajului realizat in 2020:
NUME CLIENT
AUSTRO SOMES TRADING SRL
RAPID FOREST SRL
EDUARD FOREST EXPLORER SRL
MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL
WINDEX COMERT SRL
DIRECTIA SILVICA IALOMITA
TRANS ALPIN PIETROSANI 2004 SRL
PRODUCTIE "VOINA" SRL
DAVIAND FOREST S.R.L.
RETRO COMPROD SRL
In procesul de servisare al clientilor se acceseaza si serviciile oferite de companiile de leasing UNICREDIT
LEASING CORPORATION IFN SA, TIRIAC LEASING IFN SA, DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA.

16.

FACTORI DE RISC

Investitiile in Obligatiuni implica anumite riscuri si sunt adecvate pentru investitorii care (singuri sau impreuna
cu un consultant specializat in domeniul financiar) sunt capabili sa evalueze riscurile si avantajele unei astfel
de investitii si care dispun de resurse financiare suficiente pentru a suporta eventualele pierderi care ar putea
rezulta din aceasta. Inainte de a investi in obligatiuni, investitorii trebuie sa analizeze cu atentie factorii de
risc asociati oricarei investitii in Obligatiuni, activitatea Emitentului din industria in care Emitentul isi
desfasoara activitatea, precum si toate celelalte informatii continute in acest document.

Aparitia oricaruia dintre riscurile ce urmeaza a fi descrise mai jos ar putea afecta in mod negativ activitatea,
perspectivele, rezultatele operationale si situatia financiara ale Emitentului, respectiv ar putea afecta abilitatea
acestuia de a-si indeplini obligatiile aferente Obligatiunilor, iar Detinatorii de Obligatiuni ar putea pierde
investitia in mod integral sau partial.

Ordinea prezentarii factorilor de risc este aleatorie si nu reprezinta o ordine a importantei factorilor de risc.
De asemenea, lista nu se rezuma doar la factorii ce urmeaza a fi enumerati, abilitatea Emitentului de a-si
onora obligatiile in legatura cu Obligatiunile poate fi afectata si de alti factori de risc suplimentari pe care
Emitentul nu i-a considerat factori de risc in momentul intocmirii acestui Document.
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Riscuri legate de natura activitatii
Riscul de piata
Activitatea companiei depinde de evolutiile economice, demografice si de piata din Romania. Emitentul
opereaza pe o piata in care specificul acestei activitati implica riscuri in activitatea operationala curenta.
Comparativ cu pietele dezvoltate, economia romaneasca se confrunta cu riscuri ceva mai mari, aceste riscuri
putand fi atat de natura economica cat si de natura politica si legislativa. De asemenea, influentele economice
si politice nefavorabile din tarile vecine sau inregistrate chiar la nivel global care sunt in afara controlului nostru,
precum turbulente economice, schimbari in cerintele de reglementare, starea pietelor financiare si evolutiile
ratelor de dobanda si a inflatiei, pot avea si efect negativ de contagiune asupra PIB-ului Romaniei, comertului
extern sau al economiei in ansamblu. Astfel de evenimente coroborate cu deteriorarea conditiilor economice
din Romania sau la nivel global pot conduce la evolutia negativa a principalilor indicatori macroecomici si la
deteriorarea mediului de afaceri care poate influenta situatia financiara atat a Emitentului cat si partenerilor de
afaceri.
Riscul valutar si de inflatie
In prezent, leul este supus unui regim al cursului de schimb de variatie controlata, in care valoarea monedei
nationale fata de monedele straine este determinata pe piata valutara interbancara. Acest regim de variatie
controlata a cursului de schimb al leului fata de monedele straine presupune utilizarea tintelor de inflatie ca
ancora principala pentru politica monetara, oferind posibilitatea unui raspuns flexibil din partea politicii monetare
la socurile neprevazute ce pot impacta in mod negativ economia. Orice degradare viitoare a perspectivelor
economice mondiale poate conduce la deprecierea ulterioara a monedei nationale, ce ar putea afecta negativ
situatia economica si financiara a tarii. De asemenea, o rata a inflatiei peste nivelul asteptat ar putea determina
scaderea puterii de cumparare si poate afecta increderea consumatorilor, aspecte ce pot avea un impact
negativ semnificativ asupra situatiei financiare a Emitentului, prin scaderea veniturilor.
Schimbari ale sistemului juridic si cadrul legislativ din Romania
Reprezinta riscul de modificare a cadrului legislativ privind energia regenerabila. In acest sens, legislatia
referitoare la energia regenerabila a suferit mai multe modificari in ultimii ani, printre cele cu impact semnificativ
enumerandu-se: modificarea cadrului legal referitor la piata centralizata de certificate verzi si la la piata de
contractelor bilaterale.
Modificarea reglementarilor fiscale
In ultimii ani, cadrul legislativ-fiscal din Romania a suferit modificari frecvente ceea ce a condus la
caracterizarea mediului fiscal autohton ca fiind unul impredictibil. Luand in considerare situatia actuala a
economiei Romanesti si a activitatii de comert exterior, guvernul Romaniei a urmarit si va urmari in continuare
implementarea unor masuri de austeritate pentru a corecta atat dezechilibrul inregistrat la nivel bugetar cat si
cel inregistrat la nivelul balantei comerciale. Modificarile viitoare aduse politicii fiscale, coroborate cu frecventa
acestor modificari pot afecta in sens negativ atat mediul economic cat si activitatea si perspectivele de
dezvoltare ale Emitentului.
Riscuri generale privind Obligatiunile
Fiecare potential investitor in Obligatiuni trebuie sa stabileasca, in baza propriei sale analize independente
si/sau a recomandarilor profesionale pe care le considera adecvate in conditiile date, oportunitatea investitiei
respective. Fiecare potential investitor ar trebui, in special:
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-

sa dispuna de cunostinte suficiente si de experienta pentru a realiza o evaluare semnificativa a
Obligatiunilor, a avantajelor si riscurilor pe care le presupune investitia in Obligatiuni si a informatiilor
continute in prezentul document sau in orice supliment al acestuia;

-

sa aiba acces si sa detina informatiile necesare cu privire la metodele si instrumentele analitice adecvate
pentru a evalua, in contextul situatiei sale financiare specifice, o investitie in Obligatiuni si impactul
Obligatiunilor asupra portofoliului sau general de investitii;

-

sa dispuna de resurse financiare si de lichiditati pentru a suporta eventuale riscuri aferente investitii in
Obligatiuni;

-

sa inteleaga pe deplin termenii Obligatiunilor si sa fie familiarizat cu modul in care evolueaza pietele
financiare relevante; si

-

sa poata sa evalueze (fie pe cont propriu, fie asistat de un consultant financiar) posibilele scenarii privind
factorii economici, rata dobanzii si alti factori care pot afecta investitia, precum si capacitatea sa de a
suporta riscurile aferente.

Regimul fiscal
Potentialii cumparatori si vanzatori de Obligatiuni ar trebui sa aiba in vedere ca li se poate cere sa plateasca
impozite sau alte taxe documentate sau comisioane in conformitate cu legile si practicile din Romania.
Potentialilor investitori li se recomanda sa nu se bazeze doar pe informatiile de natura fiscala continute in
prezentul Document, ci sa apeleze la proprii consultanti in legatura cu obligatiile lor fiscale specifice aplicabile
achizitiei, detinerii, vanzarii si rascumpararii de Obligatiuni. Doar acesti consultanti sunt in masura sa
aprecieze in mod corect situatia particulara a fiecarui potential investitor. Aceasta analiza cu privire la
investitie se impune a fi coroborata cu sectiunile privind regimul fiscal din acest Document.
Modificari legislative
Conditiile Obligatiunilor (inclusiv orice obligatii necontractuale care rezulta din acestea sau in legatura cu
acestea) se bazeaza pe legile relevante in vigoare la data acestui Document. Nu se pot oferi asigurari in ceea
ce priveste impactul oricarei posibile hotarari judecatoresti sau modificari legislative sau aplicari ori interpretari
oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare datei prezentului Document.
Risc de piata
Piata romaneasca a obligatiunilor este mai redusa in comparatie cu alte piete din tarile europene dar in
continua dezvoltare. Nu exista nicio garantie ca Obligatiunile, chiar si in cazul in care se asteapta sa fie listate
la BVB, vor fi tranzactionate in mod activ, si in caz contrar, o astfel de situatie ar fi de natura sa determine o
crestere a volatilitatii pretului si/sau sa aiba un impact nefavorabil asupra pretului Obligatiunilor.
Valoarea Obligatiunilor depinde de o serie de factori interdependenti care includ: evenimente economice,
financiare si politice care au loc in Romania sau in alta parte din lume, inclusiv factori care afecteaza pietele
de capital in general si bursele de valori pe care se tranzactioneaza Obligatiunile. Pretul la care un Detinator
de Obligatiuni va putea sa vanda Obligatiunile inainte de scadenta poate contine o reducere din pretul de
emisiune sau pretul de cumparare platit de respectivul cumparator care ar putea fi substantiala.
Riscuri izvorate din drepturile Detinatorilor de Obligatiuni
Termenii si conditiile Obligatiunilor contin prevederi care reglementeaza convocarea de adunari ale
Detinatorilor de Obligatiuni pentru a dezbate aspecte care afecteaza interesele de ordin general ale acestora.
Hotararile adunarilor generale ale Detinatorilor de Obligatiuni pot fi luate cu majoritati diferite de majoritatile
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necesare pentru adoptarea unor hotarari echivalente in alte state membre UE. De asemenea, majoritatile
stabilite pot angaja raspunderea tuturor Detinatorilor de Obligatiuni, inclusiv a celor care nu au participat si
nu au votat in cadrul respectivei adunari precum si a acelor Detinatori de Obligatiuni care au votat contrar
votului exprimat de majoritatea participantilor.
Riscul de credit
Conducerea societatii abordeaza acest risc prin prevenirea situatiilor de neplata pe baza unei atente analize
de risc precontractuale a partenerilor, prin clauze contractuale specifice si prin monitorizarea depasirilor
termenelor de incasare, avand toleranta minima fata de clientii rau-platnici.
Riscuri derivate din litigii
Societatea nu este implicata in niciun litigiu in calitate de parat si, respectiv in niciun litigiu in calitate de
reclamant. Societatea nu preconizeaza riscuri asociate litigiilor, astfel incat nu a constituit provizioane in acest
sens.
Riscuri sistemice
Riscurile mentionate anterior, in majoritatea lor, sunt interdependente si conditionate in masuari importanta,
de evolutiile economice, politice si sociale, la nivel national si, mai ales, international. Actuala criza generata
de pandemia COVID19 reprezinta o provocare importanta pentru managementul riscurilor, mai ales prin
complexitatea modelului de afacere si caracterul sau international care pot determina un nivel de
vulnerabilitate. Conducerea societatii a luat toate masurile pentru a gestiona aceasta criza astfel incat
impactul sau asupra profitabilitatii si vanzarilor sa fie minim, valorificand la maxim avantajul competitiv al
echipei.
Risc de pandemie - desi ignorat in ultimele decenii, acest risc (in special riscul unor epidemii la nivel global,
respectiv riscul de pandemie) a revenit, relativ recent, in atentia publicului. Desi pentru unele societati acestea
pot deveni oportunitati, cel putin pe termen scurt, impactul economic general este considerat a fi unul negativ.
Astfel, exista opinii ca, in functie de natura si severitatea pandemiei, aceasta poate induce recesiuni care sa
dureze un trimestru, sau chiar si mai multi ani. In conditiile in care reactiile autoritatilor publice si/sau ale
comunitatii medicale nu ar fi cele potrivite, exista chiar riscul unei depresiuni care ar conduce la reduceri
importante in activitatea economica si in pretul majoritatii activelor. De exemplu, in primele luni ale anului
2020, a aparut o pandemie de coronavirus (SARS-COV-2), cunoscuta sub denumirea COVID-19. Aceasta
pandemie a dus la inregistrarea unor scaderi de peste 25% raportate la cele mai recente maxime pentru
principalii indici bursieri la nivel global. Acest lucru a influentat in mod similar si piata locala de capital. Mai
mult, la nivel international, majoritatea claselor de active importante au fost influentate negativ in mod sever,
chiar si cele care functioneaza traditional ca refugii pentru investitori.
Alte riscuri - Investitorii potentiali ar trebui sa ia in considerare faptul ca riscurile prezentate anterior sunt
cele mai semnificative riscuri de care societatea are cunostinta la momentul redactarii documentului. Totusi,
riscurile prezentate in aceasta sectiune nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activitatii
Emitentului, iar societatea nu poate garanta faptul ca ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista si alti
factori de risc si incertitudini de care societatea nu are cunostinta la momentul redactarii documentului si care
pot modifica in viitor rezultatele efective, conditiile financiare, performantele si realizarile emitentului si pot
conduce la o scadere a pretului actiunilor societatii. De asemenea, investitorii ar trebui sa intreprinda verificari
prealabile necesare in vederea intocmirii propriei evaluari a oportunitatii investitiei. Prin urmare, decizia
investitorilor potentiali, daca o investitie in instrumentele financiare emise de catre Emitent este adecvata, ar
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trebui sa fie luata in urma unei evaluari atente atat a riscurilor implicate, cat si a celorlalte informatii referitoare
la emitent, cuprinse sau nu in acest document.

17.

DREPTURILE AFERENTE DETINATORILOR DE OBLIGATIUNI

Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunari generale pentru a decide asupra intereselor lor (fiecare astfel
de adunare fiind denumita "Adunarea detinatorilor de obligatiuni"). Aceste adunari vor fi tinute pe cheltuiala
Emitentului si vor fi convocate de Emitent (1) la solicitarea scrisa a Detinatorilor de Obligatiuni care detin cel
putin o patrime (1/4) din valoarea nominala totala a tuturor Obligatiunilor sau (2) dupa numirea Reprezentantului
Detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestuia.

Adunarea Detinatorilor de obligatiuni este autorizata (printre altele), conform Legii societatilor comerciale nr.
31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea Societatilor"):
-

sa numeasca un reprezentant al Detinatorilor de obligatiuni ("Reprezentantul Detinatorilor de obligatiuni")
si unul sau mai multi supleanti (care vor avea dreptul de a ii reprezenta in fata Emitentului si a instantelor
judecatorestisi vor putea participa la Adunarile Generale ale Actionarilor Emitentului) si sa decida asupra
remuneratiei lor;

-

sa execute toate actele de supraveghere si aparare a intereselor comune ale Detinatorilor;

-

sa constituie un fond care poate fi alcatuit din dobanzile cuvenite Detinatorilor de obligatiuni, pentru
acoperirea cheltuielilor necesare pentru apararea drepturilor acestora, stabilind in acelasi timp regulile de
gestionare a unui astfel de fond;

-

sa se opuna oricarei modificare a Actului constitutiv al Emitentului sau la Termenii si Conditiile
Obligatiunilor, prin care ar putea fi afectate drepturile Detinatorilor de obligatiuni;

-

isi exprima opinia cu privire la emiterea de noi obligatiuni.

Deciziile mentionate se iau cu o majoritate reprezentand cel putin o treime (1/3) din valoarea nominala totala a
tuturor obligatiunilor nerambursate. In celelalte cazuri, prezenta a cel putin doua treimi (2/3) din valoarea
nominala totala a tuturor obligatiunilor nerambursate si votul favorabil de cel putin patru cincimi (4/5) din
obligatiunile reprezentate la Adunarea Detinatorilor de obligatiuni. Deciziile adunarii detinatorilor de obligatiuni
sunt, de asemenea, obligatorii pentru detinatorii de obligatiuni care nu au fost prezenti la reuniune sau au votat
impotriva acestei decizii.

Deciziile Adunarii Detinatorilor de obligatiuni pot fi contestate in instanta de catre Detinatorii de obligatiunui care
nu au participat la Adunare sau au votat impotriva deciziei si au solicitat ca opozitia lor sa fie mentionata in
procesul-verbal al Adunarii. Conducerea si competentele Adunarii detinatorilor de obligatiuni sunt reglementate
de prevederile Legii societatilor.
Modificarea sau inlocuirea unor astfel de prevederi legale relevante poate avea ca rezultat modificari ale
modului de desfasurare si a prerogativelor Adunarii Detinatorilor de obligatiuni.
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18.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA VALORILE MOBILIARE CE URMEAZA A FI ADMISE
LA TRANZACTIONARE SI DESTINATIA FONDURILOR OBTINUTE, OFERTELE DE VALORI
MOBILIARE DERULATE IN PERIOADA DE 12 LUNI ANTERIOARA LISTARII

Oferta de vanzare a obligatiunilor s-a derulat prin metoda plasamentului privat, avand urmatoarele caracteristici:

Obiectul emisiunii: Emisiune de obligatiuni corporative nominative, dematerializate, neconvertibile,
nesubordonate si negarantate, in valoare totala de 1.500.000 euro, cu valoare nominala de 100 euro per
obligatiune, reprezentand un numar de 15.000 de obligatiuni cu scadenta in 30 aprilie 2024 si cu o rata
a dobanzii anuale de 8% per an.
Tipul valorilor mobiliare: Obligatiuni nominative, negarantate, nesubordonate si neconvertibile.
Modalitatea de subscriere: Subscrierea s-a realizat prin metoda plasamentului privat - oferta adresata unui
numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice. In cadrul ofertei au subscris un numar de 64 investitori.
Valoarea totala a emisiunii: 1.500.000 euro.
Perioada de derulare a ofertei: Oferta de obligatiuni s-a derulat in perioada 12.04.2021 – 23.04.2021
(inclusiv), 23.04.2021 fiind considerata „Data de Inchidere a Ofertei”.
Simbol de tranzactionare: ALS24E
Valoarea nominala: 100 euro/obligatiune
Pretul de oferta: 100 euro/obligatiune
Subscriere minima: 5.000 euro
Moneda denominata a emisiunii: euro
Cod ISIN: RO3E3YXQUP17
Cod FISN: ALSER/8 BD 20240430 UNSEC
Cod CFI: DBFUGR
Data de Emisiune: Reprezinta Data Alocarii, respectiv 23 aprilie 2021
Scadenta finala: 36 de luni de la Data de Emisiune, anul 2024
Modalitatea de plata a principalului: Integral, la scadenta finala
Rata anuala a cuponului: Rata nominala de 8% /an calculata pe baza numarului efectiv de zile care au trecut
dintr-o perioada de dobanda si un an de 365 de zile.
Frecventa de plata a cuponului: Semestriala
Data tranzactiei: 23.04.2021
Data Scadentei: 30.04.2024
Rambursare principal: In termen de max. 10 (zece) zile calendaristice de la Data Scadentei.
Registrul obligatarilor: Va fi gestionat de catre Emitent cu suportul Intermediarului pentru acces la sistemul
TARGET2Securities (T2S), iar ulterior listarii obligatiunilor in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare
(SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) acesta va fi administrat de catre Depozitarul Central
(DC).
Destinatia fondurilor: Fondurile atrase in urma plasamentului privat vor fi folosite in linie cu strategia de
dezvoltare a ALSER FOREST S.A. respectiv in investitii in zona consolidare a afacerii in ceea ce priveste
industria forestiera.
Agent de plata: Avand in vedere ca emisiunea este in euro si este admisa in cadrul TARGET2Securities,
Emitentul va realiza platile prin intermediul Depozitarului Central. Orice astfel de modificare va produce efecte
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numai in baza unei notificari transmisa Detinatorilor de Obligatiuni cu 30 de zile calendaristice inainte de a a fi
efectuata. Notificarea mentionata va fi furnizata in mod valabil Detinatorilor de Obligatiuni prin publicarea
acesteia sub forma unui Raport Curent pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).
Agent de calcul al dobanzii: Emitentul.
Intermediar: S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. este intermediarul autorizat de A.S.F. care a gestionat
procesul de tranzactionare in cadrul sistemului B.V.B. si de acces la TARGET2SECURITIES avand in vedere
faptul ca instrumentul emis este denominat in EURO.

Detaliile cu privire la plata dobanzii aferenta cupoanelor sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Data de plata a
dobanzii
anterioare
23.04.2021
30 oct 2021
30 apr 2022
30 oct 2022
30 apr 2023
30 oct 2023

Data de
referinta
22 oct 2021
22 apr 2022
21 oct 2022
21 apr 2023
20 oct 2023
22 apr 2024

Data de plata a
dobanzii
curente
30 oct 2021
30 apr 2022
30 oct 2022
30 apr 2023
30 oct 2023
30 apr 2024

Baza de calcul
dobanda (nr. zile)
190
182
183
182
183
183

Principiul de calcul al dobanzii este „prima zi din perioda de calcul inclusa, ultima zi din perioada de calcul
exclusa”. In situatia in care 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.

Platile cupoanelor se vor efectua in termen de maxim 6 (sase) zile lucratoare de la Data de referinta, mai
putin ultimul cupon care se va achita in termen de max. 10 (zece) zile calendaristice de la Data Scadentei in
contul bancar mentionat in formularul de subscriere. Orice taxe percepute de bancile intermediare pentru
platile efectuate in baza prezentului Memorandum vor fi suportate de catre Detinatorii de obligatiuni.

19.

ADMITEREA LA TRANZACTIONARE A OBLIGATIUNILOR

Emitentul intenționează ca obligatiunile descrise la Cap. 18 al prezentului Memorandum să fie admise la
tranzacționare în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori
București, în termen de maxim 3 (trei) luni de la Data de Emisiune din Plasamentul privat descris mai sus.
Admiterea la tranzacționare și listarea obligatiunilor emise de Societate în cadrul SMT administrat de BVB,
presupune: (i) încheierea unui contract între Emitent și Depozitarul Central cu privire la înregistrarea
obligatiunilor în sistemul operat de Depozitarul Central (ii) semnarea unei cereri de admitere la tranzacționare
în cadrul SMT administrat de Bursa de Valori București de către Emitent precum și a unui contract de
tranzacționare a obligatiunilor pe SMT și (iii) aprobarea admiterii la tranzactionare pe SMT de către Directorul
General al Bursei de Valori București, pe baza opiniei emise în acest sens de către Comisia de Admitere la
Tranzacționare a Bursei de Valori București.
Emitentul nu intenționează să solicite admiterea la tranzacționare a obligatiunilor sale în cadrul altor burse
de valori. In termen de maxim 12 luni de la data de emisiune obligatiunile emise se vor lista in cadrul
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Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti prin intermediul CA
Intercapital Invest S.A. (Consultant autorizat).

20.

RASCUMPARAREA OBLIGATIUNILOR

Obligatiunile emise de ALSER FOREST S.A. in baza prezentului Memorandum vor fi rascumparate la
valoarea lor nominala in termen de maxim 10 zile calendaristice de la Data Scadentei. De asemenea,
Emitentul va avea posibilitatea rascumpararii anticipate a obligatiunilor emise in baza prezentului document,
rascumparare anticipata ce poate fi initiata oricand dupa primele 12 luni de la Data emiterii obligatiunilor, la
pretul de rascumparare anticipata. Intentia rascumpararii anticipata va fi comunicata detinatorilor de
obligatiuni sub forma unei notificari scrise, transmisa catre piata (ASF/BVB) cu cel putin 15 zile inainte de
data rascumpararii anticipata.

Ca urmare a notificarii transmise detinatorilor de obligatiuni prin intermediul pietei, Emitentul isi rezerva
dreptul, iar detinatorii de obligatiuni nu se pot opune, de a rascumpara obligatiunile la pretul de rascumparare
anticipata, in integralitate, daca cererea de rascumparare este transmisa detinatorilor de obligatiuni in
conditiile anterior mentionate. Pretul de rascumparare va fi egal cu 100,1% din valoarea nominala plus
dobanda acumulata calculata de la data ultimului cupon platit si pana la data efectiva a rascumpararii.
Notificarea privind rascumpararea obligatiunilor la initiativa Emitentului va fi furnizata in mod valabil
detinatorilor de obligatiuni prin transmiterea acesteia catre fiecare detinator de obligatiuni prin metode de
comunicare agreate de catre detinatorul de obligatiuni in formularul de subscriere.

In situatia in care, in cele 10 zile calendaristice de la Data Scadentei Emitentul nu-si indeplineste obligatiile
asumate prin prezentul Memorandum, respectiv in perioada mentionata nu rascumpara obligatiunile emise
la valoarea lor nominala, Consultantul Autorizat are dreptul de a introduce la plata biletul la ordin emis de
catre Emitent in numele detinatorilor de obligatiuni inregistrati in registrul detinatorilor de obligatiuni la data
de referinta si avalizat de catre actionarul majoritar al acestuia, in vederea rascumpararii obligatiunilor de la
detinatorii acestora. Valoarea biletului la ordin acopera valoarea nominala totala (principalul) a
obligatiunilor emise in baza prezentului Document. Respectivul instrument de plata se afla in custodia
Consultantului Intercapital Invest S.A. pe intreaga perioada de derulare a imprumutului obligatar.

21.

INFORMATII CU PRIVIRE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE

ALSER FOREST S.A. intocmeste propriile prognoze referitoare la impactul economic si referitor la piata pe care
isi desfasoara activitatea, prognoze ce sunt utilizate in aplicarea deciziilor strategice necesare desfasurarii
activitatii curente. Respectivele prognoze vor putea fi mentionate in rapoartele anuale pe care Emitentul le va
intocmi si care vor fi comunicate investitorilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
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22.

INFORMATII CU PRIVIRE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE

La nivelul Societatii nu exista o politica formala privind dividendele, insa pe perioada de derulare a
imprumutului obligatar (urmatorii 3 ani) societatea nu va acorda dividende, intentia actionarilor fiind de a
reinvesti intregUL profit in vederea cresterii activului circulant ce va conduce la scaderea gradului de
indatorare.

23.

DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE AL AFACERII

Fondurile atrase in urma emisiunii de obligatiuni realizata prin plasament privat vor fi orientate inspre
dezvoltarea afacerii in linie cu strategia ALSER FOREST S.A. in vederea consolidarii pozitiei companiei la nivel
de sector de piata in domeniul industriei forestiere din Romania. Astfel, fondurile vor fi directionate cu precadere
in achizitia de marfa (accesorii si utilaje) in vederea cresterii stocurilor in cele 6 depozite ce va determina
cresterea vanzarilor la nivel national. In prezent nivelul stocurilor de marfa ale companiei sunt sub nivelul cererii
pietei si capacitatii de vanzare a acestor utilaje. Totodata, multi clienti ai companiei doresc sa achizitioneze
aceste echipamente cu plata in rate, modalitate de vanzare care momentan este aplicata limitat de catre
companie in functie de nivelul fondurilor proprii de finantare de care dispune compania.

ALSER FOREST S.A. are in vedere de asemenea dezvoltarea activitatii la nivelul celor 6 puncte de lucru din
tara prin cresterea numărului de angajați la toate punctele de lucru pentru a putea sustine cresterea progresiva
a vânzărilor si totodata va investii in spatii de depozitare si birouri in fiecare din aceste puncte de lucru iar apoi
extinderea numarului acestor puncte de lucru la nivel national pentru a asigura o acoperire cat mai buna. De
asemenea, in anul 2020 s-a initiat procesul de dezvoltare al afacerii si inspre Republica Moldova pe care il va
continua si in perioada urmatoare. Astfel, in anul 2021 se va finaliza de implementat prima pepiniera de
productie de puieti forestieri folosind tehnologia moderna produsa de BCC Suedia. Compania are ca strategie
pe termen mediu si lung extinderea serviciilor pe piata industriei forestiere in Republica Moldova, tara care are
planuri nationale de extindere ale suprafetelor cu teren forestier prin realizarea de plantatii forestiere la scara
mare pe toata suprafata tarii.
In anul 2020, ALSER FOREST SA a debutat in sectorul construcțiilor si in sectorul horticol din Romania,
diversificarea sectoarelor de piața in care a debutat reprezentand cheia sustenabilității si dezvoltării continue a
afacerii.
Aceasta diversificare s-a realizat prin atragerea si formarea unei echipe de oameni responsabili si bine motivați,
dezvoltarea personalului echipei fiind un element cheie pe care dl. Albert Serban il urmărește in cel mai atent
detaliu, resursa umana fiind extrem de importanta.
Asadar, in luna octombrie 2020 ALSER FOREST SA a devenit dealer oficial pentru producătorii de renume
STIHL, MAKITA, IMER urmarind obiectivul de dezvoltare a departamentului de vânzări echipamente si pentru
sectorul de construcții. ALSER FORESTSA a angajat agenți de vânzări si a format departament de service,
care sa se ocupe cu furnizarea si servisarea de echipamente pentru construcții. Acest departament va deservi
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la început doar județul Brasov, dar pe viitor se dorește ca toate punctele de lucru din tara sa dezvolte acest
departament (www.tehnik.ro).
In luna ianuarie 2020, ALSER FOREST SA a devenit dealer oficial pentru MOSA GREEN SPA, producătorul
de echipamente de mecanizare a lucrărilor in horticultura. Astfel, ALSER FOREST a debutat si in sectorul
agricol, având departament dezvoltat pentru vânzarea si servisarea acestor echipamente specifice sectorului
horticol. Acest departament se doreste a fi dezvoltat pentru asigurare unei acoperiri naționale in viitorul apropiat
(www.horticol.ro).
Protecția padurilor reprezintă unul dintre obiectivele principale ale companiei ALSER FOREST SA. Alături
de soluțiile pentru pepinierele silvice, compania sustine introducerea pe piața locală de soluții moderne pentru
combaterea tuturor tipurilor de dăunători forestieri și îmbunătățirea activităților din silvicultură. In acest sens,
ALSER FOREST SA a participat la înființarea de pepiniere silvice moderne in Romania prin utilizarea de puieți
forestieri containerizați, in prezent avand instalate peste 38 de pepiniere silvice ce produc puieti forestieri pentru
plantarea padurilor. Anual participa la plantarea a peste 100 ha de teren folosind peste 500.000 de puieti
forestieri. De asemenea, compania desfasoara activitati de management durabil forestier administrand peste
22.000 de ha de padure proprietate privata si publica.

24.

AUDIT

Societatea are un singur auditor financiar statutar numit pe termen de 3 (trei) ani incepand cu data numirii in
aceasta functie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
Auditorul financiar statutar al societatii este SOFT CONT S.R.L., o societate organizata si care functioneaza
potrivit cu legile romane cu sediul social in Brasov, str. Albinelor nr. 5A, cam.1 inregistrata la registrul comertului
sub nr. J8/3504/1994, cod unic de inregistrare 6652356, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania
conform Autorizatiei nr. 449 emisa la data de 12.11.2003, reprezentanta prin administrator Bota Ioan, membru
al Camerei Auditorilor Financiari din Romania conform carnetului 102/17.02.2011. Atributiile, drepturile si
obligatiile auditorului financiar statutar se completeaza cu dispozitiile legale in materie. Societatea va organiza
activitatea de audit intern in conformitate cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania
si cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale.

25.

PLANURI LEGATE DE OPERATIUNI VIITOARE PE PIATA DE CAPITAL

Emitentul are in vedere desfasurarea de actiuni viitoare prin intermediul pietei de capital.

26.

SOCIETATI AFILIATE

Conform declaratiei reprezentantului ALSER FOREST S.A. societatile afiliate companiei sunt:
-

SC DIA SKOGEN SRL, cu sediul in Municipiul Săcele, Șoseaua Tărlungeni, Nr. 32, Județul Brașov
înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/1726/2011 având CUI
29289242, reprezentata legal prin administrator Serban Irina - detinand o participatie totala de 20%
din capitalul social al Societatii ALSER FOREST;
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SC ANAPURNA CAPITAL SRL , cu sediul in Municipiul Săcele, Șoseaua Tărlungeni nr. 32, Biroul

-

4, Jud. Brasov, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub numărul
J8/1750/2017, având CUI 37831068, reprezentata legal prin administrator Serban Albert - detinand
o participatie totala de 20% din capitalul social al Societatii ALSER FOREST.

27.

LEGISLATIA APLICABILA

Obligatiunile si toate obligatiile necontractuale care deriva din sau in legatura cu Obligatiunile, sunt
reglementate de legea romana si se interpreteaza in conformitate cu aceasta. Orice disputa care decurge din
sau in legatura cu Obligatiunile va fi inaintata instantelor competente din Romania.

ANEXE:
1. SINTEZA REZULTATELOR FINANCIARE
2. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

ALSER FOREST S.A.

INTERCAPITAL INVEST S.A.

Albert SERBAN

Mihaela STOICA

Presedinte al Consiliului de Administratie

Director General
Digitally signed by
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1. SINTEZA REZULTATELOR FINANCIARE
Contul de profit si pierdere (lei)
Cifra de afaceri

2017

2018

2019

2020

31.05.2021

9,550,187

11,653,041

20,201,976

14,923,280

10,619,917

Venit din exploatare

10,056,133

11,716,669

20,386,570

15,408,721

10,650,298

Cheltuielin din exploatare

9.,631,201

11,217,804

20,029,585

13,992,352

9,807,970

424,932

498,865

356,985

1,416,369

842,328

Rezultat operational
Venituri Financiare

72,766

49,621

133,984

138,502

15,366

213,236

151,214

354,394

419,878

157,563

-140,470

-101,593

-220,410

-281,376

- 142,197

10,128,899

11,766,290

20,520,554

15,547,223

10,665,664

9,844,437

11,369,018

20,383,979

14,412,230

9,965,533

Rezultat brut

284,462

397,272

136,575

1,134,993

700,131

Rezultat net

240,937

325,133

90,499

960,190

665,733

Cheltuieli Financiare
Rezultat financiar
Venituri Totale
Cheltuieli Totale

(lei)

2017

2018

2019

2020

31.05.2021

Elemente de activ
Active Imobilizate

737,356

840,695

965,998

856,607

888,060

3,361,373

4,168,050

7,566,429

9,113,672

15,726,925

32,090

42,083

47,394

57,421

77,846

4,130,819

5,050,828

8,579,821

10,027,700

16,692,831

460,942

786,076

881,958

960,550

1,547,996

Datorii totale, din care:

3,669,877

4,264,752

7,697,863

9,067,150

15,144,835

- sub 1 an

Active circulante
Cheltuieli in avans
Total activ

Elemente de pasiv
Capitaluri proprii

3,378,078

3,839,278

7,088,434

8,617,884

7,315,569

- peste 1 an

291,799

425,474

609,429

449,266

7,829,266

Provizioane

0

0

0

0

0

Venituri in avans

0

0

5,384

0

0

4,130,819

5,050,828

8,579,821

10,027,700

16,692,831

0.5227

0.4136

0.1026

0.9996

0,4300

5.8327
52.2706

6.4372
41.3615

1.0548
10.2611

9.5754
99.9625

3,9881
0,4300

Total pasiv

ROE (Return on equity)
ROA (Return on Total Assets) %
Rentabilitatea financiara %
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2. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT DE A.G.A. DIN DATA DE 18.05.2021

Contul de profit si pierderi (lei)
Cifra de afaceri previzionata
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat brut
Rezultat net
EBITDA

2021
18,625,636
19,434,029
18,015,288
1,418,741
1,205,930
1,844,364

2022
22,625,412
23,555,063
21,618,345
1,936,718
1,646,210
2,420,898

2023
27,665,434
28,734,533
25,942,014
2,792,519
2,289,866
3,490,649

2024
34,105,115
35,334,579
32,427,518
2,907,061
2,471,002
3,633,826
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