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Disclaimer
Potențialii investitori în instrumente listate pe Sistemul Multilateral de
Tranzacționare trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul că
Sistemul Multilateral de Tranzacționare este o piață pentru care există
tendința să se atașeze un risc investițional mai ridicat decât pentru
instrumente admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
Guvernanța produsului conform MIFID II.
Piața țintă: Investitorii retail, investitorii profesionali și contrapartidele eligibile.
Exclusiv în scopul procesului intern al producătorului de aprobare a instrumentului
financiar, evaluarea pieței vizate (piața țintă) a Acțiunilor a condus la concluzia că: (i)
piața țintă pentru Acțiuni sunt contrapartide eligibile, clienți profesionali și clienți retail,
astfel cum sunt definiți în legislația denumită generic MiFID II; (ii) clienții retail sunt
considerați piața țintă numai daca au: a) capacitatea de a înțelege caracteristicile și
riscurile instrumentelor financiare oferite, b) dețineri de instrumente financiare și/sau
experiență de tranzacționare, c) cunoștințe medii în domeniul economic/ financiar (d)
înțelegerea faptului că pot suporta pierderi de capital; (e) toleranță ridicată la risc; (f)
obiective cu privire la o durată pe termen mediu a investiției, în scopul de a obține
venituri din creșteri de capital și din dividende, disponibilitatea de a păstra investiția o
perioadă de timp; (iii) toate canalele de distribuție către contrapartide eligibile și clienți
profesionali sunt adecvate; și (iv) sunt adecvate următoarele canale de distribuire a
Acțiunilor către clienții retail - consultanță pentru investiții, administrare de portofoliu,
vânzări neasistate, servicii de recepție și transmitere ordine, sub rezerva îndeplinirii de
către distribuitor a cerințelor de determinare a adecvării și oportunității în conformitate
cu prevederile MiFID II. Produsul este incompatibil pentru orice client în afara pieței
țintă pozitive identificate mai sus. Orice persoană care oferă, vinde sau recomandă
Acțiunile (un distribuitor) ar trebui să ia în considerare evaluarea de piață țintă a
producătorului; cu toate acestea, un distribuitor care face obiectul aplicării legislației
MiFID II este responsabil de efectuarea propriei evaluări de piață țintă în ceea ce
privește Acțiunile (prin adoptarea sau perfecționarea evaluării de piață țintă a
producătorului) și determinarea canalelor de distribuție corespunzătoare, sub rezerva
obligațiilor distribuitorului de determinare a adecvării și oportunității în conformitate cu
MiFID II.
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Notă către investitori
Prezentul memorandum (“Memorandum”) conține informatiile necesare admiterii la
tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de
Valori București a actiunilor ordinare, nominative, în formă dematerializată, liber
transferabile, cu valoarea nominală de 0,2 lei/acțiune emise de Simtel Team S.A.
Valoarea capitalizării anticipate rezultată în urma derulării cu success a plasamentului
privat aferent majorării de capital este de 91,715,000 lei, rezultatul înmulțirii dintre
numărul total de acțiuni emise și prețul de ofertă compus din valoarea nominală de 0,2
lei fiecare, plus o primă de emisiune de 12,8 lei pe acțiune.
Operatiunea de majorare a capitalului social prin aport in numerar a fost aprobata prin
Hotararea nr. 4, din data de 10.05.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor Simtel Team S.A. (“Societatea” sau “Emitentul”). Parametrii emisiunii au
fost stabiliti prin Decizia Administratorului Unic nr. 5 din data de 26.05.2021. In cadrul
Deciziei Administratorului Unic nr. 6 din 27.05.2021 s-a constatat emiterea unui numar
de 1.055.000 acțiuni noi, la o valoare nominala de 0,2 lei/actiune, cu o prima de
emisiune de 12,8 lei/actiune si majorarea capitalului social al Societatii, prin aport la
numerar, cu suma de 211.000 lei, la valoarea de 1.411.000 lei.
Informațiile cuprinse în acest Memorandum au fost furnizate de către Emitent sau
provin din alte surse care sunt indicate în conținutul acestui document. Intermediarul
nu a efectuat nicio verificare sau analiză independentă și nici nu a oferit o interpretare
proprie a acestor date, drept urmare nu poate oferi nicio garanție expresă sau implicită
privind corectitudinea acestor informații furnizate de către Emitent. De asemenea, nicio
prevedere din acest Memorandum nu se va interpreta ca o recomandare a
Intermediarului de a investi sau o opinie avizată în ceea ce privește situația Emitentului.
Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la performantele
Emitentului și nicio consiliere juridică sau fiscală.
Se recomandă fiecărui potențial investitor să facă o evaluare independentă prin
propriile mijloace și să ia decizii bazate pe propria lui analiză a Emitentului, a mediului
de afaceri în general, luând în considerare riscurile prezentate în acest Memorandum.
Deoarece investițiile în acțiuni implică anumite riscuri, se recomandă potențialilor
investitori consultarea secțiunii “Factori de risc” din prezentul Memorandum. Emitentul
și intermediarul recomandă potențialilor investitori consultarea propriilor consilieri în
ceea ce privește aspectele fiscale, juridice sau comerciale.
Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultant Autorizat
(„CA”) să ofere alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor
prezentate în prezentul Memorandum. Orice astfel de informații trebuie considerate ca
fiind făcute fără autorizarea Emitentului sau a CA care nu își asumă nicio răspundere
în acest sens.
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Sumar – Memorandum Simtel Team

1.

1.1 Informații cheie despre Emitent
•

Simtel Team S.A. (denumită în continuare “Simtel”) este o companie
românească de inginerie și tehnologie, înființată în anul 2010 și deținută în
continuare de către cei 3 fondatori, absolvenți ai Facultății de Electronică și
Telecomunicații, respectiv Iulian Nedea 26,21% (CEO și Administrator Unic),
Sergiu Eugen Bazarciuc 25,94% (Director Executiv) și Radu Laurențiu Vilău
25,93% (Director Tehnic). Paval Holding SRL deține 5% din capitalul social iar
16,92% este deținut de alte 196 persoane fizice și juridice, din care 42 sunt
angajații ai companiei.

•

Simtel Team S.A. activează în trei domenii de business: energie regenerabilă,
telecomunicații, și automatizare, iar pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri
livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate. Principalele servicii
furnizate de Simtel, orientate per linie de business sunt: construire și
mentenanță pentru centralele electrice fotovoltaice, servicii de integrare pentru
operatorii mobili de telecomunicații, și automatizarea proceselor industriale prin
automatizări, acționări electrice și roboți.

•

În 2020, fiecare linie de activitate a generat următoarele venituri: 69% inginerie în energie verde, 28% - inginerie în telecomunicații și 2% - inginerie
în automatizări industriale.

•

Rata de creștere anuală compusă (CAGR) a cifrei de afaceri în perioada 20182020 a fost de 73% (atingând 42 milioane RON în 2020). Profitabilitatea
operațională EBITDA a crescut de 2,4 ori în perioada analizată, până la 5,8
milioane RON în 2020, în timp ce profitul net a crescut de 2,2 ori, până la 4
milioane RON în 2020.

•

Simtel funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC - modelul de
afaceri Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: EPC - Engineering, Procurement &
Construction), în baza căruia contractantul livrează clientului o facilitate
completă, la un preț garantat și la o dată garantată. Modul de lucru cu clienții
este unul mixt, în funcție de condițiile comerciale negociate: fie Simtel
finanțează proiectul în totalitate pe perioada construcției, urmând să producă
venituri la momentul punerii acestuia în funcțiune, fie clienții achită anumite
părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt implementate (ex. la
obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor, finalizarea
construcției, punerea în functiune).

•

La momentul redactării prezentului Memorandum, Simtel este lider în România
în construcția centralelor electrice fotovoltaice. Compania a construit peste 17
MWp din totalul de 40MWp realizat în perioada 2019-2020, în România.
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2.

Persoane responsabile

Informațiile cuprinse în prezentul Memorandum, referitoare la Emitent și la activitatea
desfășurată de acesta, au fost furnizate de către Simtel Team S.A. (“Emitentul”,
“Societatea”, “Compania”, “Simtel”), societate pe acțiuni, cu sediul social în Splaiul
Independentei 319 SP. OB 410, Sector 6, București 060044, România, având Cod Unic
de Înregistrare RO 26414626, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/564/2010,
reprezentată în mod legal prin Iulian Nedea, Administrator Unic, și Sergiu Eugen
Bazarciuc, Director Executiv.
După verificarea conținutului prezentului Memorandum, reprezentanții legali ai Simtel
Team S.A. confirmă că informațiile prezentate sunt adevărate, corecte și reflectă
realitatea, fără omisiuni sau false declarații ce pot afecta semnificația acestuia și
evaluarea instrumentelor financiare introduse la tranzacționare, și prezintă o descriere
riguroasă a factorilor de risc legați de participarea la tranzacționare a instrumentelor
oferite.

3.

Informații despre Emitent

Denumire
Forma juridică
Domeniu de activitate (CAEN)
Activitate principală
Cod Unic de Înregistrare
Număr de înregistrare la
Registrul Comerțului
Adresa
Website
Email
Telefon
Persoana de legătură cu BVB
Simbol de tranzacționare
Cod ISIN

Simtel Team S.A.
Societate pe acțiuni cu capital integral privat
332 Instalarea mașinilor și echipamentelor
industriale
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor
industriale
RO 26414626
J40/564/2010
Splaiul Independentei 319 SP. OB 410,
Sector 6, București 060044, România
www.simtel.ro
office@simtel.ro, investors@simtel.ro
+40 769 044334
Iulian Nedea, Administrator Unic
SMTL
RONLG8JKKYH3
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4.

Istoric al Emitentului și descrierea
activității

4.1 Descrierea Activității
Simtel Team S.A. este o societate comercială cu peste 10 ani de experiență, care își
desfășoară activitatea în telecomunicații, automatizări industriale și energie
regenerabile. Compania are un profil de inginerie și tehnologie, 27 dintre cei 42 de
angajați fiind ingineri. Compania se descrie ca fiind una de tip “early adopters” care
identifică tehnologii noi unde pot aplica inventivitatea și cunoștințele dobândite de-a
lungul timpului. În ultimii 10 ani, Simtel a fost mereu la curent cu cele mai noi
tehnologii, reușind să își extindă portofoliul de servicii și soluții furnizate înaintea pieței.
Datorită acestui model de business, Simtel și-a clădit o reputație de succes în România
și pe piețele internaționale.
Simtel a fost fondată în 2010 de Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău, foști
colegi în cadrul Facultății de Telecomunicații. Primele incursiuni antreprenoriale datează
din anii de studenție, când au lansat și administrat un service GSM la Piața Romană în
București. Deoarece planurile lor vizau un business mai mare și mai scalabil, în 2005
au decis să vândă afacerea și au înființat o nouă companie, Eurocom Center SRL,
specializată în integrarea de echipamente de telecomunicații. În 2010, cei trei au
înființat Simtel Team după ce doi clienți importanți au solicitat să aibă exclusivitate
pentru serviciile furnizate. Începând cu 2010, Simtel a crescut constant de-a lungul
anilor, astfel că în 2017, activitatea Eurocom Center SRL a fost încheiată.
Simtel Team realizează venituri din trei domenii principale: inginerie în
telecomunicații, inginerie în energie verde și inginerie în automatizare industrială.
Principalele servicii furnizate de Simtel, pe fiecare linie de business: construire și
mentenanță pentru centralele electrice fotovoltaice, servicii de integrare pentru
operatorii de telecomunicații și automatizarea proceselor industriale prin automatizări,
acționări electrice și roboți. De asemenea, începând cu anul 2018, compania are și
linia de business secundară – de închirierea unui spațiu comercial

Simtel funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC - modelul de afaceri
Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: Engineering, Procurement & Construction), în
baza căruia, contractantul livrează clientului o facilitate completă, la un preț garantat

7

Memorandum admitere la tranzacționare a
acțiunilor emise de Simtel Team S.A. în cadrul SMT

și la o dată garantată. Modul de lucru cu clienții este unul mixt, în funcție de condițiile
comerciale negociate: fie Simtel finanțează proiectul în totalitate pe perioada
construcției, urmând să producă venituri la momentul punerii acestuia în funcțiune, fie
clientii achită anumite părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt
implementate (ex. la obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor,
finalizarea construcției, punerea în functiune).
Prin utilizarea modelului IAC/EPC, inginerii Simtel concep și furnizează soluții,
proiectează, echipa de proiect realizează managementul proceselor, finanțarea,
achiziția, depozitarea, relația cu clientul, integrarea la operator și subcontractează cât
mai mult din instalare și construcție (manoperă). Pe de altă parte, Simtel păstrează
intern cunoștințele ce presupun comisionarea de echipamente, scrierea de soft, setări
sau softuri dedicate pentru upgrade.
Modul în care Simtel realizează proiecte

Compania este specializată în realizarea proiectelor la cheie (E: turn key): obținerea
autorizațiilor, proiectarea, construirea/instalarea și punerea în funcțiune a
echipamentelor. De asemenea, Simtel oferă mentenanță pe perioada garanției și post
garanție.
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Serviciile Simtel sunt furnizate prin respectarea H&S și a normelor de protecție a
mediului. Compania deține certificare de calitate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001.
4.1.1 Inginerie în telecomunicații
Linia de business de telecomunicații a fost prima linie de activitate cu care fondatorii
Simtel Team și-au început activitatea în anul 2005. În peste 15 ani de activitate pe
piața din România, Simtel a construit site-uri de telecomunicații cu tehnologiile 2G,
3G, 4G și 5G pentru toți operatorii de telefonie mobilă GSM din România: Vodafone,
Orange, Telekom, DIGI. Inginerii Simtel dețin diferite certificări și au participat la
cursuri de formare furnizate de marii producători de echipamente precum Ericsson,
ZTE, Huawei sau Nokia.
De-a lungul anilor, Simtel s-a specializat ca furnizor de soluții la cheie, prin garantarea
unei gestionări facile a proiectelor, deoarece clientul lucrează cu un singur partener.
Pe măsură ce tehnologia s-a schimbat în ultimii ani, compania s-a adaptat. Astfel, în
momentul în care o tehnologie deja instalată de Simtel era depășită, compania
proiecta și instala una nouă, de ultimă generație. De asemenea, pentru diverse alte
construcții, Simtel s-a ocupat de procesul de autorizare sau reconsolidare a acestora.
Începând cu anul 2005 și până în 2021, inginerii companiei au construit sau instalat
toate tipurile de echipamente existente de-a lungul acestei perioade de timp (2G, 3G,
4G, 5G, microunde) pe cel puțin 5.000 de site-uri telecom din cele 20.000 de stații de
telefonie mobilă din România. În ultimii 10 ani, Simtel a efectuat anual între 400 si
1.500 de lucrări. Printr-un contract încheiat cu Telekom România, echipa Simtel este
implicată în proiectul RoNet, de extindere a rețelei de telecomunicații în zonele
neacoperite de semnal GSM, “zone albe”.
Compania a livrat proiecte în Ungaria (2016) fiind contractată de Huawei Ungaria dar
și în Finlanda, unde a fost contractată de Huawei Finlanda (2020). În prezent,
compania analizează atent posibilitatea de expansiune a afacerii la nivel internațional
și are în plan ca în următorii 5 ani să extindă activitatea în țările nordice.
Pentru această linie de business, ponderea în cifra de afaceri totală a variat de-a
lungul anilor, în funcție de gradul de implementare a tehnologiilor. Între 2010 și 2013,
Simtel s-a axat pe implementarea proiectelor 3G și link-uri de date, având o activitate
intensificată între anii 2008 și 2010. Între 2014-2019, pentru implementarea
proiectelor 4G și link-uri de date, perioada cea mai aglomerată a fost înregistrată între
anii 2014 și 2016. În prezent, se așteaptă alocarea de către ANCOM a frecvențelor 5G
către operatorii de telefonie mobilă. Simtel estimează că activitatea privind
dezvoltarea tehnologiei 5G va fi la un nivel ridicat în perioada 2022-2025.
Servicii specifice furnizate de Simtel în domeniul telecomunicațiilor:
-

instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentelor de telecomunicații în
rețelele mobile
transportul de date
centru de date
construcții civile
acoperire GSM interioară
acoperire Wi-Fi interioară
echipament Wi-Fi
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Exemple de proiecte livrate de către Simtel:
-

primul integrator al tehnologiei 5G din România
pentru site-urile de test ale Vodafone

-

upgrade al sistemului de monitorizare a spectrului de
radiofrecvență din România pentru ANCOM

-

instalare, punere în funcțiune, testare, echipamente
de telecomunicații pentru peste 5.000 de site-uri
pentru Vodafone, Telekom, Orange, DIGI

4.1.2. Inginerie în energie regenerabila – centrale electrice fotovoltaice
Simtel este un pionier în România în domeniul energiei solare. În anul 2012, fondatorii
au anticipat deja ascensiunea pe care energia verde o va căpăta în timp iar compania
a început să livreze proiecte în sectorul industriei energiei regenerabile, proiectare,
furnizare materiale și echipamente, construcție și mentenanță de centrale
fotovoltaice.
Între anii 2015 și 2017, în România s-a construit foarte puțin, aproape spre deloc în
materie de parcuri fotovoltaice. Cele mai multe dintre companii au avut o activitate
intensă între anii 2011-2014, perioadă caracterizată de schema de sprijin cu certificate
verzi, iar apoi s-au reprofilat. În tot acest timp, Simtel a rămas conectată la tehnologie
și la proiecte și a continuat să crească. În 2013, Simtel a semnat cu ABB/Power One1
un contract de mentenanță pentru invertoarele furnizate de fabrica din Italia în
parcurile fotovoltaice construite în Romania. Astfel, Simtel a devenit lider în
mentenanța centralelor electrice fotovoltaice din România având în întreținere peste
300MWp de panouri fotovoltaice, care se întind pe o suprafață totală de peste 600 de
hectare de teren.
Situația proiectelor noi în România s-a schimbat însă la finalul anului 2017, când Simtel
a construit o centrală fotovoltaică pentru Penny Market în Videle, județul Teleorman.
Din acel moment, a urmat o dezvoltare accelerată a companiei. Între anii 2018-2020,
Simtel a dezvoltat parcuri fotovoltaice pe acoperișurile a 23 de magazine Dedeman,
18 magazine Mega Image și a implementat alte 35 de proiecte de energie regenerabilă
pentru Penny Market. În această perioadă, Simtel a fost responsabilă pentru
construcția a aproximativ jumătate din centralele fotovoltaice nou construite în

1
ABB Group (www.abb.com) este o corporație multinațională elvețiană-suedeză cu sediul în Elveția. Compania
este unul dintre jucătorii cheie în domeniile automatizării industriale, tehnologiei, energiei și roboticii. În anul fiscal
2020, compania a generat venituri de peste USD 26 miliarde si peste 105.000 angajați la nivel global.
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România, atât ca număr cât și ca putere instalată, având în prezent peste 105 proiecte
de centrale electrice fotovoltaice construite.

În afară de construirea centralelor fotovoltaice pe acoperișuri, în sectorul energiei
regenerabile, Simtel realizează mentenanță la echipamentele necesare unui parc
fotovoltaic, în special pentru invertoarele produse de compania Fimer, fiind
considerată cel mai bun și cel mai mare Service Partner din Europa. Compania deține
toate resursele necesare și realizează la cerere mentenanță oriunde în Europa sau în
lume, având până la acest moment proiecte în Franța, Germania, Chile, Bulgaria, UK,
Suedia sau Ucraina.
În prezent, Simtel realizează mentenanță totală în parcuri fotovoltaice din România,
ce au o putere instalată de peste 100 MWp, iar în altele (peste 70 de centrale electrice
fotovoltaice - CEF), realizează mentenanță doar pentru invertoare. Din perspectiva
acestui volum, compania este de departe liderul pieței de întreținere și mentenanță în
România. Simtel este, de asemenea, unicul distribuitor al companiei Fimer ce deține
fabrica Power One, deținuta până in 2020 de către ABB pentru invertoarele din CEF.
Simtel furnizează servicii de mentenanță performante pentru invertoarele Fimer ce
sunt instalate în parcurile fotovoltaice, acestea reprezentând 1/5 din capacitatea totală
de proiecte fotovoltaice instalate în România – 300MWp panouri fotovoltaice cu
invertoare Fimer din numărul total de 1.500MWp, care se întind pe o suprafață totală
de 600 de hectare de teren. Simtel este unicul service autorizat pentru
invertoarele Fimer în România.
La momentul redactării prezentului Memorandum, Simtel este lider în România în
design, achiziționare, construcție și întreținere centrale electrice fotovoltaice
construind peste 17 MWp din cei 40MWp construiți în ultimii 3 ani. De la lansarea
oficială a liniei de business în 2013, Simtel a avut până la acest moment peste 3.000
de intervenții în diferite parcuri fotovoltaice. Anual, compania realizează aproximativ
500 de intervenții corective sau preventive la invertoare, panouri, tablouri electrice
sau transformatoare de tensiune medie.
Proiectele pe care Simtel le gestionează si le întreține generează în fiecare an 104.000
MWh energie (consumul anual a 28.493 gospodarii) și salvează de la producerea a
135.000 tone de CO2.
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Proiectele fotovoltaice gândite și
construite de Simtel generează în
fiecare an 26.000MWh de energie,
aceasta producție acoperă
consumul de energie anual a 7.123
case și salvează de la producerea a
33.800 tone de CO2.
Harta proiectelor fotovoltaice construite de Simtel Team

Beneficiari parcurilor fotovoltaice construite de către Simtel au fost în principal
retailerii Rewe – Penny Market, Dedeman, Mega Image, Cometex (Altex), dar
compania a avut proiecte livrate și în Germania. De-a lungul anilor, cererea pentru
astfel de servicii a fost deosebit de atractivă pentru retaileri – deoarece prin instalarea
panourilor fotovoltaice proprii pe acoperișuri, magazinele pot acoperi până la 75% din
toată energia utilizată de acestea pe timp de vară, iar în medie vara/iarna între 30 și
40% din totalul de energie utilizată. Soluția nu este viabilă doar pentru magazine, ci
și pentru fabrici, parcuri logistice și chiar corporații care doresc să își reducă costurile
de energie și să devină prietenoase cu mediul.
De-a lungul timpului, Simtel și-a extins implicarea și lucrează cu companiile respective
deja din etapa de proiectare și construire a magazinelor noi, pentru a se asigura că
structura clădirilor este capabilă să mențină greutatea panourilor solare.
Creșterea cererii venite de la retaileri a fost o oportunitate pentru Simtel de a inova,
compania dezvoltându-și propriile soluții de management a invertoarelor
(echipamentul electronic cel mai important dintr-un parc fotovoltaic ce transformă
curentul continuu în curent alternativ) de la distanță, fără a fi nevoie de deplasare la
locație. Totodată, Simtel a fost prima companie din România care a dezvoltat un
sistem de limitare a introducerii de energie în rețea și prima companie ce a adus
informațiile de producție în interiorul magazinelor pe ecran, unde datele sunt
vizualizate de către clienți – astfel de ecrane sunt prezente într-un număr important
de magazine Penny Market, Dedeman, Mega Image sau Altex.
În plus, Simtel se ocupă cu proiectarea de soluții si construcția de stații de încărcare
pentru mașini electrice, având construită probabil cea mai performantă rețea de stații
de încărcare de mașini electrice din Romania. Clientul este retailerul Penny Market,
iar rețeaua constă în 12 stații ABB de 53 KW pe DC (curent continuu) care încarcă
80% din bateria mașinii în 15-30 de minute. Din cele 12 stații, 6 formează o rețea
bine gândită care acoperă drumul spre mare, pe autostrada București – Constanța.
Mai mult, Simtel a construit și stații de încărcare solare pentru trotinete electrice, unul
dintre proiectele companiei fiind stația din sensul giratoriu de la Charles de Gaulle din
București realizată împreuna cu operatorul de trotinete electrice Flow.
Servicii specifice furnizate de Simtel în domeniul energiei regenerabile:
-

construirea și mentenanța de parcuri fotovoltaice
soluții de stocare a energiei
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-

întreținere preventivă și corectivă
consultanță și implementare în domeniul eficienței energetice
construirea și mentenanța de stații de încărcare a mașinilor electrice

De asemenea, Simtel deține Autorizați de la ANRE, Agenția Naționala de
Reglementare in Energie, pentru executare de instalații electrice 0.4kV pana la 20kV.

Exemple de proiecte livrate de Simtel:
Mega Image Concept Store Băneasa (București, România)
-

Putere instalată: 77 kWp
Durata / an: 3 săptămâni, August 2018
Panouri fotovoltaice: Jinko Solar
Invertoare: ABB, String
Structura de susținere: K2 Germania, orientare sud
Energia produsă anual: 92 MWh
Costuri economisite: 10.488 euro / an

Penny Market Videle (Videle, jud. Teleorman, România)
-

Putere instalată: 55 kWp
Durata / an: 3 săptămâni, Decembrie 2017
Panouri fotovoltaice: Jinko Solar
Invertoare: ABB, String
Structura de susținere: K2 Germana, orientare sud
Energia produsă anual: 66 MWh
Costuri economisite: 7.600 euro / an
Video cu drona: https://www.youtube.com/watch?v=DBvi32pi744

13

Memorandum admitere la tranzacționare a
acțiunilor emise de Simtel Team S.A. în cadrul SMT

Dedeman Băneasa (București, România)
-

Putere instalată: 460 kWp
Durata / An: 4 săptămâni, Februarie 2020
Panouri fotovoltaice: Longi Solar
Invertoare: ABB, String
Structura de susținere: K2 Germana, orientare sud
Energia produsă anual: 66 MWh
CO2 care nu mai este emis în aer: 717 tone/an

Penny Market (România)
-

Instalarea rețelei de stații de încărcare ultra
rapide
12 stații ABB de 53 KW pe DC (curent continuu)
An: noiembrie 2018

4.1.3. Inginerie în automatizări industriale
Implementarea soluțiilor de automatizare industrială pentru companii din România
precum, Alro Slatina, Bekaert Slatina, Takata Sibiu, Dacia Pitești dar și servicii de
comisionare, testare, punere în funcțiune oriunde în lume pentru Nidec SPA2. În
domeniul automatizărilor industriale (motoare electrice, convertizoare, PLC-uri),
Simtel a avut și continuă să aibă proiecte în țări precum Brazilia, Mexic, SUA, Coreea
de Sud, Turcia, Olanda, Suedia, Norvegia, Egipt.
Din 2014, Simtel este partener oficial ABB Romania pentru distribuție roboți, motoare,
convertizoare, PLC-uri. Începând cu anul 2020, Simtel are încheiat un contract cu ABB
România pentru mentenanța roboților industriali, iar din 2019, compania este

2
Nidec (http://www.nidec.com) este o companie japoneză, înființată în anul 1973, domeniul de activitate, mașini
și echipamente industriale, 117.000 de angajați la nivel global și venituri de 14 miliarde USD. În România, deține
fabrica de motoare electrice de la Ștefănești, Arges.
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certificată de către ABB pentru punerea în funcțiune și mentenanța stațiilor de
încărcare pentru mașini electrice.
Servicii specifice furnizate de Simtel în automatizări industriale:
-

linii industriale (tablouri electrice, motoare, convertizoare, PLC-uri)
acționări electrice
robotică
controlul procesului și instrumentarea
reducerea consumului de energie (eficientizare)
distribuția produselor electrice
proiecte și produse speciale

Principalii clienți pentru proiectele de automatizare provin din domeniul industriei
(producție de orice).
Exemple de proiecte livrate de către Simtel:
-

Punere în funcțiune convertizoare de frecvență și setări PLC-uri pentru Nidec
Ansaldo pe o navă ce instala fibra optică între Japonia și Coreea de Sud.
Verificări, setări și punere în funcțiune echipamente ce deservesc funicularul
(metroul suspendat) din Istanbul Turcia.
Supravegherea instalațiilor electrice, configurarea și punerea în funcțiune a
unității hidraulice, drivere ABB, AC Power (VSD), automatizarea PLC pentru
Siderimpes, Steel Factory, Matamoros, Mexic în februarie 2014;
Punere în funcțiune convertizoare de frecvență și setări PLC-uri pentru Nidec
Ansaldo, în Olanda la un depozit ce stoca hidrogen obținut prin electroliză cu
ajutorul energiei fotovoltaice (2020).

4.1.4. Închirieri
Închirierea unui spațiu comercial de 500 mp către retailerul Mega Image amplasat în
București, Sectorul 6, cumpărat în 2018. Aceasta este o linie secundară de business
pentru Simtel. Compania nu are în vedere dezvoltarea ulterioară a acestei activități.
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4.2. Istoricul emitentului
2010: Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău înființează Simtel Team, după ce
anterior au condus împreună cu succes o altă afacere timp de 10 ani.
2011: Primul contract important este semnat. Acesta constă în construcția și
instalarea echipamentelor pentru proiectul CDMA, dezvoltat de Romtelecom în
frecvența 450MHz. Compania a instalat 850 de site-uri într-un an și a stabilit un record
pentru România. Simtel ajunge la 35 de angajați, 10 subcontractori și devine
contractor Huawei.
2012: Simtel vizitează pentru prima oară cea mai mare expoziție din Europa,
Intersolar - München, Germania în domeniul fotovoltaic, cu scopul de a se informa în
privința acestei noi piețe cu potențial ridicat.
2013: Deschiderea unei noi linii de business: energia regenerabilă. Compania
achiziționează 3 hectare de teren în Mangalia și 2.2 hectare în Pleșoiu, lângă Slatina,
Olt pentru dezvoltarea unor proiecte fotovoltaice însă proiectul este dezvoltat doar
până la stadiul de autorizație de construcție, deoarece perioada pentru schema de
sprijin cu certificate verzi acordată de guvern se încheie.
Primul proiect solar este construit pentru Olt Piess Slatina 1,7 MWp sau 3 hectare de
panouri fotovoltaice pe platforma unui siloz de cereale.
Începe colaborarea cu Power One (liderul pieței din România) pentru mentenanța
invertoarelor, fiind unicul Service Partner în România.
2014: In 2014, fabrica Power One este preluata de ABB, astfel Simtel semnează
contractul de mentenanță cu ABB dar și un contract de distribuire echipamente de
joasă tensiune, motoare, convertizoare, devenind în timp un partener important
pentru compania elvețiano-suedeză.
Compania intră în domeniul automatizărilor industriale prin asocierea lui Sorin
Bugiulescu, fost coleg de facultate, cu acționarii principali, un inginer automatist
remarcabil. Simtel semnează contractul cu Nidec, companie japoneză cotată pe bursa
din Tokyo, pentru care Sorin Bugiulescu a lucrat timp de 10 ani.
Simtel semnează contractul cu Telekom România pentru dezvoltarea rețelei mobile,
contract în curs de desfășurare, oferind soluții la cheie: achiziții site, autorizare,
construcție, instalare echipamente radio, teste și PIF.
2015: Compania preia proiecte de mentenanță pentru parcurile fotovoltaice fiind
unicul Service Partner în România al ABB, implementează proiecte 4G pentru
Vodafone, Telekom, Orange, DIGI (peste 1.500 de site-uri).
2016: Simtel investește peste 40.000 de euro anual în sesiuni de formare
profesională pentru angajați, participă la expoziții, cursuri profesionale și se extinde
global oferind mentenanță pentru proiectele fotovoltaice ce utilizează invertoarele
produse de Power One/ABB.
2017: ABB recomandă Simtel ca fiind compania potrivita în vederea construirii unui
proiect fotovoltaic pentru Penny Market – Rewe, în Videle, județul Teleorman.
2019: Simtel semnează cu Mega Image, construiește peste 18 de centrale electrice
fotovoltaice, participă alături de Nidec Ansaldo la verificarea și punerea în funcțiune a
echipamentelor de pe o navă ce instala fibră optică între Japonia și Coreea de Sud.
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Compania construiește stații de încărcare a mașinilor electrice pentru REWE – Penny
Market.
Începe colaborarea cu Dedeman pentru instalarea centralelor electrice fotovoltaice în
15 magazine. În acest proiect Simtel are un competitor din rândul distribuitorilor de
energie și acesta construiește alte 15 centrale. După cele 30 centrale construite,
Dedeman decide să continue doar cu Simtel.
Compania semnează cu Telekom România pentru construcția rețelei RoNet ce se
adresează zonelor care nu au acoperire GSM.
2020: Compania semnează cu Altex pentru construcția de centrale electrice
fotovoltaice.
Simtel construiește primului proiect fotovoltaic în Germania.
La cererea Huawei, compania se extinde în Finlanda contribuind la construcția rețelei
de telecomunicații DNA din Finlanda (2G, 3G, 4G si 5G). Contractele de mentenanță
pentru parcurile fotovoltaice continuă în Europa. Construcția centralelor electrice
fotovoltaice pentru Dedeman și Penny Market continuă. Simtel semnează cu Dedeman
pentru alte 14 proiecte și cu Penny Market pentru alte 15.
2021: Simtel semnează contracte cu alți 2 retaileri importanți (clienții nu pot fi
dezvăluiți deoarece există o clauză de confidențialitate), unul dintre ei este lider în
vânzări de produse de retail, iar cel de-al doilea este un retailer internațional de
mobilă.
Simtel este unul dintre cei 10 câștigători ai ediției 2020 a EY Entrepreneur of the Year
și primește o recunoaștere specială - Premiul de Responsabilitate socială în perioada
Covid-19.
Fondatorii au luat decizia de a lista Simtel Team la Bursa de Valori București pentru a
intra într-o nouă etapă de dezvoltare prin atragerea de capital pentru extinderea
afacerii.
4.3 Vânzări
Simtel are o echipă de vânzări formată din 5 persoane, dar în companie oricine este
încurajat sa vândă sau să promoveze serviciile. Având în vedere că Simtel este o
companie ce vinde servicii integrate, vânzarea este mai degrabă directă. Un nou canal
de vânzare ar putea include un parteneriat strâns cu dezvoltatorii comerciali și
imobiliari, care încă din faza de proiect sa conceapă soluții de eficientizare a
consumului de energie prin instalarea de centrale electrice fotovoltaice.
Începând cu 2020, compania a investit în creșterea vizibilității în presă, cu scopul de
a crește gradul de conștientizare a companiilor mari, în special a retailerilor și a
parcurilor logistice, cu privire la oportunitățile oferite de soluțiile de energie
regenerabilă.
În momentul de față, Simtel are un singur sediu în București dar conducerea are în
vedere stabilirea unor reprezentanțe de vânzări, în Timișoara, Cluj și Bacău, precum
și echipe de service pentru a optimiza costurile cu deplasările.
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Canale de vânzări – domeniu telecomunicații
Principalii clienți pentru această linie de business sunt operatorii de telefonie mobilă
din România sau din afara țării sau furnizorii de echipamente (Huawei, Ericsson,
Nokia) care lucrează în final tot pentru operatorii de telefonie mobilă.
Contractele sunt câștigate prin licitații organizate de operatorii de telefonie mobilă.
Având în vedere că în piața românească nu există un număr important de companii
de telefonie mobilă și că pe baza experienței din trecut a companiei, când procesul de
dezvoltare de rețele 2G, 3G, 4G s-a suprapus la toți operatorii de telefonie mobilă,
Simtel se așteaptă că și în cazul proiectelor 5G se va întâmpla la fel. Prin urmare,
toate companiile ce furnizează servicii similare cu cele ale Simtel vor deține din partea
unui operator o cotă mai mică sau mai mare în funcție de strategia acestuia dar și a
companiei prestatoare.
Canale de vânzări - domeniul energie regenerabilă
Există două tipuri principale de clienți pentru aceste servicii - deținătorii de acoperișuri
mari, respectiv retaileri (precum Dedeman, Mega Image, Penny Market, Altex),
depozite logistice, firme de producție, administrații locale (primării, școli), dar și
persoane fizice ce folosesc energia în mare parte pentru autoconsum și foarte puțin
pentru a exporta în rețeaua electrică națională.
Pentru proiecte de tip greenfield, există un alt tip de client, respectiv investitorii
privați, companii de energie, fonduri de investiții, de acesta dată energia fiind produsă
pentru a fi livrată în sistemul electric național.
Pentru stațiile de încărcare, principalii clienți sunt retailerii, mall-urile, HORECA,
administrațiile și orice alte tipuri de spații ce dețin parcări.
În acest domeniu de activitate, vânzările sunt realizate prin vânzare directă, licitații,
evenimente și expoziții. În contextul programului Electric-Up al Guvernului României,
există o cerere în creștere pe piață pentru serviciile furnizate de Simtel.
În programul Electric-Up al Guvernului României, ce are o valoare de 100 milioane de
euro, Simtel are încheiat un contract de implementare pentru 93 de proiecte
(aproximativ 6.5 MWp) din care foarte probabil după evaluarea acestora, 80% dintre
ele vor fi eligibile. Valoarea cumulata a acestor proiecte este de aproximativ 4 milioane
de euro. O parte din proiecte au capacitate mică de consum, iar altele nu au codurile
CAEN potrivite - consultanții ce au depus proiectele sunt alte companii decât Simtel.
Canale de vânzări - domeniul automatizări industriale
În acest domeniu de activitate, vânzările sunt realizate prin urmatoarele canale:
-

prin contractele pe termen lung cu ABB și Nidec, companii producătoare de
roboți industriali pentru care Simtel Team este autorizată să efectueze servicii
de instalare, punere în funcțiune, mentenanță s.a.;

-

prin vânzari directe, existând o echipă dedicată special;

-

prin licitații;

-

prin recomandări.
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5.

Acțiuni și structura acționariatului

La data de 15 iunie 2021, capitalul social total al Simtel Team S.A. este de 1.411.000
lei, fiind divizat în 7.055.000 de acțiuni nominative, în formă dematerializată, liber
transferabile, în valoare de 0,20 lei fiecare, subscris și vărsat integral în numerar de
către asociați.
Structura acționariatului la data întocmirii Memorandumului este următoarea:
Acționar
Iulian Nedea
Sergiu Eugen Bazarciuc
Radu Laurențiu Vilău
Paval Holding SRL
Acționari tip listă
TOTAL

Număr Acțiuni

Deținere

Valoare Acțiuni

1.848.900
1.830.375
1.829.375
352.750
1.193.600
7.055.000

26,21%
25,94%
25,93%
5,0%
16,92%
100%

369.780 lei
366.075 lei
365.875 lei
70.550 lei
238.720 lei
1.411.000 lei

Înainte de plasamentul privat, în data de 25 mai 2021, fondatorii Simtel Team au oferit
spre vânzare angajaților (prin contract de vânzare-cumpărare) o parte din acțiunile
existente, deținute de către cei 3 fondatori la valoare nominală. În acest mod, 113.400
acțiuni au fost transferate către 41 persoane fizice – angajații. În plus, unora dintre
acționarii care și-au exprimat interesul de a obține mai multe acțiuni, fondatorii au
vândut acțiuni la un preț egal cu cel din plasamentul privat. În acest mod, 25.200
acțiuni au fost transferate către 6 persoane fizice, dintre care 5 angajați care au
cumparat acțiuni la valoarea nominală si un angajat care nu a cumpărat la valoarea
nominală, ci doar la un preț egal cu cel din plasamentul privat.
În cadrul plasamentului privat, care a început în data de 27 mai 2021, un total de
1.055.000 de acțiuni, respectiv 15% din capitalul social al companiei, au fost vândute
investitorilor la prețul de 13 lei pe acțiune. 154 de investitori individuali și profesioniști
au participat la plasament. Oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei
suprasubscrieri de 3,15 ori, investitorii plasând ordine în valoare totală de 43,15
milioane de lei. Pentru a atrage o structură de participare diversificată, oferta a avut o
limită superioară de participare, în baza căreia investitorii puteau subscrie maxim
25.000 de acțiuni.
După închiderea plasamentului privat, cei trei fondatori - Iulian Nedea, Sergiu
Bazarciuic și Radu Vilău au vândut un total de 352.750 acțiuni (5% din capitalul social)
din deținerile lor către Paval Holding SRL. Vânzarea acțiunilor a fost efectuată la un
preț egal cu cel din plasamentul privat - de 13 lei/acțiune.
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6.

Conducerea companiei

Compania este administrată de un Administrator Unic, Iulian Nedea pe un mandat de
2 ani, începând de la data de 01.03.2021. Conducerea Executivă este asigurată de
către cei trei fondatori, Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău.
Iulian Nedea, Administrator Unic și CEO (Director General) / cofondator
Iulian Nedea, Cofondator și Director General (CEO), a absolvit Facultatea de
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității
Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Iulian a
înființat imediat după terminarea studiilor în anul 2000, Simtel Center SRL, împreună
cu Sergiu Bazarciuc și Radu Vilau și a fost Director General până în 2005 când au
vândut afacerea, un service de telefonie mobilă ce a avut în cei 5 ani de activitate
peste 6.000 de clienți individuali dar și companii: Media Com 95 (60 magazine în
România), DHL, Orange, Pepsi. După vânzarea Simtel Center, Iulian a fost director
general la Eurocom Center companie ce a activat in domeniul telecomunicațiilor,
înființată tot de către cei trei fondatori, funcție pe care a ocupat-o până în aprilie 2010.
Începând cu anul 2010, Iulian este Director General (CEO) al Simtel Team S.A., fiind
responsabil de conducerea companiei, strategie, viziune și îndeplinirea obiectivelor
stabilite de organizație pe termen lung, scurt și mediu.
Domenii de expertiză:
- Inginerie electronică și telecomunicații
- Strategie de business
Experiență profesională:
- 2010 – prezent – acționar si Director General (CEO) al Simtel Team S.A.
- 2005-2010 acționar si Director General la Eurocom Center
- 2000-2005 – acționar si Director General la Simtel Center
Educație și formare:
- Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,
Universitatea Politehnica București, Licență în domeniul Inginerie electronică și
telecomunicații, 1994 – 1999
- 1997 – Motorola - Vânzări si negociere
Sergiu Bazarciuc, COO (Director Operațiuni) / cofondator
Sergiu Bazarciuc, cofondator și Director Operațiuni (COO), a absolvit Facultatea de
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității
Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Sergiu
și-a început cariera profesională în anul 2000, în cadrul Simtel Center SRL unde a
ocupat funcția de Inginer Telecomunicații – Project Manager. Începând cu anul 2010,
Sergiu ocupă funcția de Director Operațiuni (COO) al Simtel Team SA, fiind responsabil
de coordonarea, organizarea, îndrumarea și controlarea activității curente a companiei.
Domenii de expertiză:
Inginerie electronică și telecomunicații
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Experiență profesională:
- 2010 – prezent – Director Operațiuni (COO) al Simtel Team S.A.
- 2000 – 2010 – Inginer Telecomunicații – Project Manager, Simtel Center SRL
Educație și formare:
- Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,
Universitatea Politehnica București, Licență în domeniul Inginerie electronică și
telecomunicații, 1995 – 2000
- Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,
Universitatea Politehnica București, Masterat în Ingineria Calității și Fiabilității,
București, 2000 – 2001
- Rohde & Schwarz – producător echipamente, curs, „Montare Stații fixe de
Monitorizare și DF”, 2015
- Cursuri certificate pentru instalare si configurare echipamnte Ericsson, Huawei,
Alcatel, certificari realizate de-a lungul anilor 2006-2015 ce au cuprins
tehnologiile 2G, 3G, 4G
Radu Vilău, CTO (Director Tehnic) / cofondator
Radu Vilău, cofondator și Director Tehnic (CTO), a absolvit Facultatea de Electronică,
Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București,
fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Radu și-a început cariera
profesională în anul 1997, în cadrul Euronet SRL unde a ocupat funcția de Tehnician.
În anul 2000, alături de Iulian și Sergiu au fondat SC Simtel Center SRL unde a avut
rolul de Inginer Telecomunicații și Manager de Proiect. Începând cu anul 2010, Radu
ocupă funcția de Director Tehnic (CTO) al Simtel Team, fiind responsabil de
organizarea activității departamentului tehnic și elaborarea programelor de
modernizare tehnologică.
Domenii de expertiză
- Inginerie electronică și telecomunicații
Experiență profesională
- 2010 – prezent – Director Operațiuni (COO) al Simtel Team S.A.
- 2000 – 2010 – Inginer Telecomunicații – Project Manager, Simtel Center SRL
- 1997 – Tehnician, SC Euronet SRL
Educație și formare
- Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,
Universitatea Politehnica București, Licență în domeniul Inginerie electronică și
telecomunicații, 1994 – 1999
- Certificat pentru configurarea si punerea in funcțiune a invertoarelor produse
de: ABB/Fimer/Power One, SMA, Huawei
- Certificat pentru configurarea si instalarea echipamentelor 2G, 3G, 4G Huawei, Ericsson, Alcatel, Nokia (o serie de cursuri realizate in perioada 20062014)
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Daniel Dumitrescu, CFO (Director Financiar)
Daniel Dumitrescu, Director Financiar (CFO), a absolvit Facultatea de Administrare a
Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), fiind licențiat în Economia
Afacerilor. Ulterior, Daniel a urmat studiile de masterat în Afaceri Internaționale în
cadrul Universității Paris-Est Marne-la-Vallée. De asemenea, Daniel deține un titlu MBA
în domeniul Finanțelor și Strategiei obținut la HEC Paris. Și-a început cariera
profesională în 2001 cadrul BNP Paribas în Paris, unde a ocupat funcția de Country
Risk Analyst. De-a lungul activității profesionale, Daniel a ocupat diverse funcții în
domeniul financiar, în companii active în sectoarele auto, Renault Dacia Group sau
farma, GlaxoSmithKline și Zentiva SA. Începând cu anul 2021, Daniel este Director
Financiar (CFO) al Simtel Team, fiind responsabil de coordonarea activității
departamentului financiar.
Domenii de expertiză: Management financiar, analiză financiară, gestionarea
riscurilor, planificare financiară, transformare digitală
Experiență profesională:
- 2021 – prezent – Director Financiar (CFO) al Simtel Team S.A.
- 2019 – 2021 – Consultant independent
- 2018 – 2019 – Director Financiar, Zentiva SA
- 2016 – 2017 – Controlling Manager, GlaxoSmithKline
- 2015 – 2016 – Finance Project Manager, Path-Finder Consulting
- 2012 – 2014 – Site Finance Manager, Academica Medical Centers
- 2011 – 2012 – EMEA Financial Analyst, Boston Scientific International
- 2002 – 2009 – Renault Dacia
- 2001 – 2002 – HSBC Bank și BNP Paribas
Educație și formare:
- HEC Paris, MBA în finanțe și strategie, 2010
- Universitatea Paris-Est Marne-la-Vallée, Masterat în afaceri internaționale, 20002001
- Facultatea de Administrare a Afacerilor, Licență în economia afacerilor, 19962000
Adrian Nanulescu, Commercial Business Partner
Adrian Nanulescu, Commercial Business Partner a absolvit Facultatea de Transporturi
Rutiere, Universitatea Politehnica București și EMBA Asebuss-Kennesaw Atlanta. Și-a
început cariera profesională ca Director de vânzări în anul 1993 în cadrul Macromex în
București. Adrian are peste 15 de experiență în administrarea afacerilor, strategie de
companie, B2B, management comercial în diverse industrii ca Telecom, Media TV,
Alimentara, FMCG și Servicii, IT, Energie și Inginerie. A ocupat timp de 12 ani diverse
poziții manageriale în departamentul comercial B2B al Orange România, iar timp de 8
ani a fost Business-to-Business Director și membru senior in Board-ul executiv al
companiei. Începând cu anul 2015, Adrian este consultant și trainer pentru companii
furnizând sprijin în elaborarea de strategii sau diverse activități precum operațiuni,
marketing, relații cu clienți, distribuție, resurse umane, sisteme de calitate sau
proceduri și indicatori de performanță.
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Domenii de expertiză: Administrarea afacerilor, strategie de companie, B2B,
management comercial, managementul resurselor umane
Experiență profesională:
- 2015 – prezent – Consultant și Trainer
- 2014 – 2015 – Director General, La Fantana
- 2011 – 2012 – Director General, Antena Group, Intact Production, Președinte al
CA Intact Production, Antena TV Group S.A
- 1999 – 2011 – Diverse funcții în cadrul Orange Romania
- 1997 – 1999 – Sales District Manager, Pagini Aurii
- 1995 – 1997 – Antreprenor, Podcom Service
- 1993– 1995 – Director vânzări, Macromex
Educație și formare:
- Romanian American Business School (ASEBUSS), EMBA, 2006 – 2008
- Facultatea de Transporturi Rutiere, Universitatea Politehnica București, Licență
în transporturi rutiere, 1989 – 1995
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7.

Detalii cu privire la angajați

La sfârșitul anului 2020, Simtel Team S.A. avea 42 de angajați. Fiind o companie
specializată în inginerie, 30 dintre cei 42 de angajați aveau studii superioare (27 fiind
ingineri), în timp ce alți 12 angajați aveau studii medii. Angajații companiei nu sunt
organizați într-un sindicat. Aceștia participă în mod constant la cursuri de specialitate
oferite de companie pentru dezvoltarea lor personală și profesională.
An
2018
2019
2020

Studii superioare
25
27
30

Studii medii
17
12
12

Total
42
39
42

Împărțirea angajaților per departament din ultimii trei ani este prezentată mai jos și
evidențiază trecerea treptată realizată de companie în segmentul energiei verzi:
An
2018
2019
2020

Telecom
20
14
10

Energie
11
14
17

Automatizări
3
3
5

Organigrama Simtel Team este disponibilă mai jos:
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Suport
8
8
10

Total
42
39
42
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Cota de piață si principalii competitori

8.

8.1 Inginerie in telecomunicații
Piața infrastructurii europene 5G a fost evaluată la 359,3 milioane USD în 2019 și se
estimează că va ajunge la 42,70 miliarde USD până în 2027, înregistrând un CAGR de
85,1% din 2020 până în 2027.3
Factorii majori de creștere ai pieței europene a 5G sunt evoluția continuă către o lățime
de bandă sporită, latență mai mică, securitate și deschidere sporite a rețelelor mobile,
precum și penetrare rapidă a populației. Până în 2020, vor exista peste 450 de milioane
de abonați la telefonie mobilă în Europa, ceea ce va reprezenta 84% din populația
totală. Se anticipează că această tehnologie va spori tehnologii precum vehiculele
autonome, realitatea virtuală și infrastructurile inteligente.
Implementarea 5G necesită investiții și costuri suplimentare pentru construirea
infrastructurii fizice a rețelelor (upgrade-ul și construirea de noi stații de bază, creșterea
capacitaților în rețelele de backhaul, în platformele software și hardware necesare, în
dezvoltarea de sisteme și modele de afaceri pentru comunicațiile tip mașină și IoT,
precum și în achiziția drepturilor de utilizare a frecvențelor radio).
La nivelul Uniunii Europene se estimează un necesar de investiții în 5G de 56-58
miliarde euro la nivelul anului 2025, ceea ce înseamnă o investiție medie de 145
euro/utilizator european, cu 7% mai mult decât în cazul 4G și cu 20% mai mult decât
3G (după deflatare). Pentru România, același studiu prognozează un necesar de
investiții în 5G de 2,3 miliarde de euro.4
Având în vedere tendința pe trei ani, acoperirea 4G s-a extins în România de la 44,7%
în 2017 la 85,4% în 2020, cu un CAGR de 24,1%.5
O
analiză
cantitativă
de
tip input-output realizată
pentru
examinarea
interdependentelor între 38 de sectoare economice în Uniunea Europeană arată că
instalarea și utilizarea rețelelor 5G în Europa va avea efecte directe, indirecte (de
multiplicare) și induse (de antrenare) semnificative:
-

efectele de multiplicare în ansamblul Uniunii sunt estimate la 142 miliarde euro
și 2,4 milioane locuri de muncă; doar pentru România, efectele de multiplicare
sunt estimate la 4,7 miliarde euro și respectiv crearea a peste 252.000 locuri de
muncă;

-

efectele de antrenare estimate pentru patru sectoare (autovehicule,
transporturi, utilități și sănătate) arată beneficii de 62,5 miliarde euro/anual, la
nivelul UE.6

3

Sursa: https://www.alliedmarketresearch.com/europe-5g-infrastructure-market
Sursa: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ee832bba-ed02-11e6-ad7c01aa75ed71a1/language-en
5
Sursa: http://investromania.gov.ro/web/internet-infrastructure/
6
Sursa: https://www.ancom.ro/uploads/articles/Strategia%205G_rev%2010_06_2019%20%20final%20no%20track.pdf
4
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Piața de telecomunicații este cea mai competitivă și cea mai dezvoltată dintre toate
piețele în care Simtel Team activează. Mulți dintre jucătorii prezenți au apărut în mod
similar precum Simtel Team, acum 20-30 de ani. În construcțiile pentru infrastructura
de telecomunicații, toate companiile concurează pentru contracte de la 4 jucători
prezenți pe piața din România - Vodafone, Orange, Telekom, DIGI. Prin urmare, piața
telecomunicațiilor este destul de aparte, iar numărul contractanților potențiali este
limitat. Aceasta este o specificitate a pieței de telecomunicații de pe glob, nu numai
din România
Din cifre publice, compania estimează că în 2020, piața din Romania de inginerie în
telecomunicații a fost de aproximativ 18 milioane de euro. Aceasta este doar piața
pentru servicii furnizate de Simtel - extindere rețele telecom nu si echipamente, din
care Simtel a avut o cotă de piață de 12%. Pe baza propriilor cunoștințe despre piață,
Compania estimează că Simtel este între primii 5 integratori pentru operatorii de
telefonie mobilă din România.
Nu există numere oficiale în ceea ce privește cota de piață a jucătorilor individuali activi
în construcțiile de site-uri de telecomunicații. Toți competitorii de mai jos au contracte
semnate în prezent cu unii sau cu toți cei 4 jucători cheie menționați mai sus.
A.C.T. Antrepriza de
Constructii și
Telecomunicatii SRL

A.C.T - Antrepriza de Construcții și Telecomunicații activează
din 1999 pe piața serviciilor pentru telefonie mobilă:
construcții - montaj, proiectare, execuție confecție metalică,
instalare cabluri și antene. Din 2001, compania se ocupă și
cu producția de mobilier atât din lemn cât și pe structură
metalică.

Advanced Telecom
Solution SRL

Advanced Telecom Solutions este o companie românească
specializată în construirea și operarea rețelelor de
telecomunicații și IP. În România, compania lucrează în
special cu Vodafone.

Artemis ITS SA

Artemis ITS SA este o companie grecească înființată în 2008,
ce furnizează servicii integrate în domeniul de
telecomunicații și energie, precum și livrează aplicații de
gestionare la distanță care se concentrează în principal pe
aceste două secțiuni de interes.
În România, Artemis ITS lucrează în principal cu Telekom.

Asgo Telecom SRL

Asgo Telecom este o companie românească specializată în
rețele de telecomunicații, construcții civile, lucrări electrice,
rețele de fibră optică precum și sisteme de
automatizări/SCADA. În România, compania livrează
proiecte pentru toți operatorii de telefonie mobilă.

Camusat Rom
Telecomunicatii SRL

Camusat este o companie multinațională cu prezență în
peste 40 de țări și peste 2000 de angajați. Compania deține
5 linii de business, precum construcțiile de site-uri de
telecomunicații, instalare și punere în funcțiune
echipamente radio, proiectare sisteme de energie
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regenerabilă, reparații și întreținere de rețele de fibră optică
și servicii de monitorizare și suport ale acestora.
Camusat are proiecte în principal cu Orange România
precum și multe proiecte în afara României, în special în
Africa.
Deltatel SRL

Deltatel a fost înființată în 2003 și livrează servicii în
România și în afara țării. Compania oferă servicii și soluții de
comunicații de voce, date și video furnizorilor de servicii și
furnizorilor de telecomunicații, precum și distribuția de
echipamente IoT și SMART, training specializat, servicii
utilitare și soluții software.

Egnatia Rom SRL

Contractor EPC pentru proiecte fotovoltaice și furnizor de
servicii pentru măsurători eoliene, contractor pentru rețelele
de telecomunicații și lucrări de construcții.
În România, Egnatia lucrează în special pentru Telekom.

Electrogrup SA

Electrogrup este o companie românească ce furnizează
soluții la cheie – proiectare, implementare, mentenanță și
dispecerizare – în proiecte complexe de infrastructură
energetică, telecomunicații și construcții civile desfășurate la
nivel național și internațional.

Radcom SA

Radcom este o companie românească, care oferă soluții
IT&C complete pentru operatorii de telecomunicații, guvern,
transport și alte industrii. Oferă dezvoltare software,
integrare și personalizare, consultanță software, fabricarea
hardware a afișajelor cu LED-uri, computere de bord pentru
vehicule, rețele GSM, instalare de rețele radio și alte servicii
conexe.

Trylon TSF SRL

Trylon TSF SRL, înființată în 1996, este filiala Trylon Canada.
Trylon este specializată în dezvoltarea, furnizarea și
construirea rețelelor fără fir și în construirea sistemelor de
telecomunicații și a infrastructurii de suport pentru producția
și transmisia de energie.

8.2 Inginerie în energie regenerabilă – centrale electrice fotovoltaice
Conform cercetărilor de piață, se estimează că 3,4 trilioane USD vor fi investite în
energie regenerabilă la nivel global în următorii 10 ani, pe măsură ce costurile de
instalare scad și generarea de energie se estompează, majoritatea investițiilor vizând
energia eoliană și solară.7
În 2020, producția de energie electrică din România provenea în proporție de 12,4%
energie eoliană, 3,4% din panouri solare fotovoltaice și 27,6% din hidroenergie. În
total, producția de energie regenerabilă (eoliană, fotovoltaică și biomasă) a reprezentat
7

Sursa: https://renewablesnow.com/news/renewables-to-lure-usd-34tr-of-investments-by-2030-711998/
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16% din total. România a atins în 2020 obiectivul de 24% din consumul de energie
total provenit din surse regenerabile.
Solar Power Europe a estimat că, în 2020, România avea o capacitate totală de 1,4
GW de sistem fotovoltaic solar și estimează că va ajunge la 3,3 GW până în 2024,
crescând la un CAGR de 24%. Până în 2024, se estimează că România va avea 3% din
piața solară a UE, deținând în prezent o poziție nesemnificativă. Până în 2030, se
estimează că România va avea 5,1 GW de capacitate, ce va livra 279 de wați / capita,
sub media UE care se estimează că va ajunge la 758 de wați / capita în 2040. Solar
Power Europe subliniază că ambiția României ar trebui să fie mai mare în ceea ce
privește obiectivele, având în vedere că România are unul dintre cele mai mari
potențiale de dezvoltare solară din Europa.8
Pentru 2030, obiectiv stabilit de guvernul român este de 30,7%, realizabil prin
adăugarea a 7GW în capacitate regenerabilă.
Rapoartele la nivel global prezintă o orientare clară către sursele regenerabile de
energie și arată o creștere substanțiala a investițiilor în energie regenerabilă în
următorii ani în Romania, Europa și în întreaga lume. Raportul prevede că capacitatea
totală de energie din surse regenerabile a lumii va crește cu 50% între 2019 și 2024.
Această creștere de 1.200 de gigawați - echivalentă cu capacitatea totală actuală de
putere a Statelor Unite - este determinată de reduceri de costuri și eforturi concertate
de politici guvernamentale. Panourile solare fotovoltaice reprezintă 60% din această
creștere. Ponderea surselor regenerabile de energie în producția globală de energie se
va mări de la 26% astăzi la 30% în 2024.9
În sectorul de energie regenerabilă – centrale electrice fotovoltaice (CEF), Simtel Team
concurează în primul rând cu distribuitorii clasici de energie, ce au preluat rețelele de
distribuție de la statul român. Distribuitorii de energie și-au mărit oferta prin
introducerea construcției de centrale electrice fotovoltaice abia recent, după ce Simtel
Team a reușit deja să capteze o parte din efervescența pieței provenind în special de
la retaileri locali.
Proiectele fotovoltaice concepute și construite de Simtel generează în fiecare an
26.000MWh energie, această producție acoperă consumul de energie anual a 7.123
case și salvează de la producerea a 33.800 tone de CO2. Proiectele pe care Simtel le
operează și le întreține (mentenanța), generează în fiecare an 104.000 MWh energie
(consumul anual a 28.493 gospodarii) și salvează de la producerea a 135.000 tone de
CO2.
La momentul redactării prezentului Memorandum, Simtel este lider în România în
design, achiziționare, construcție și întreținere centrale electrice fotovoltaice construind
peste 17 MWp din cei 40MWp construiți în ultimii 3 ani (2018-2020).
În următorii 6 ani potențialul de implementare în România este de aproximativ 50MWp
pe an pentru clădiri comerciale (aproximativ 35-40 milioane de euro/an) pe acoperișuri
dar există și un potențial enorm pentru instalarea pe teren de centrale electrice
fotovoltaice. Compania se așteptă la revenirea proiectelor greenfield, fiind estimate
8
Sursa: https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2020/12/3520-SPE-EMO-2020-report-11mr.pdf?cf_id=23124
9
Sursa: https://www.iea.org/news/global-solar-pv-market-set-for-spectacular-growth-over-next-5-years
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între 2000 și 5000 MW în următorii 5 ani, perioada 2022-2026 (1,4-3,5 miliarde de
euro) la care se adaugă schemele de sprijin pentru administrații, școli, case, instituții,
IMM-uri, companii mari, scheme ce vor totaliza investiții de peste 1 miliard euro în
următorii 5 ani.
În ceea ce privește politicile locale care susțin dezvoltarea pieței energiei solare,
guvernul român a lansat programe Electric Up, prin care circa 1.000 de firme românești
vor putea obține fonduri nerambursabile de până la EUR 100.000 de euro fiecare,
pentru a-și instala panouri solare de producere a energiei și stații de încărcare
(charger) a mașinilor electrice. Ordonanța de urgență publicată în Septembrie
2020, prevede că firmele beneficiare vor putea finanța din program: instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere
instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea
surplusului în Sistemul Energetic Național; sau instalarea staţiilor de reîncărcare de 22
KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. Simtel va beneficia direct de
proiectul Electric Up.
Pe viitor cu ajutorul unei echipe întărită, prin listarea pe BVB-SMT, care va aduce mai
multă vizibilitate și încredere beneficiarilor, conducerea Simtel își dorește să participe
la toate proiectele majore din România și să devină un brand puternic în dezvoltarea
de proiecte fotovoltaice, design și soluții la cheie, dar și în domeniul distribuției de
componente fotovoltaice.
Compania analizează atent extinderea pe piețele internaționale, acesta fiind un pas
important în dezvoltarea Simtel. Soluțiile complete, cunoștințele, experiența, achiziția
directă de la producători sunt caracteristici care au avansat echipa Simtel, iar în acest
moment, pentru orice altă companie din România este foarte dificil să poată recupera
acest avans.
Enel X Romania SRL
/ Enel Energie SA

Enel X este divizia de afaceri globală a Enel dedicată
proiectării și dezvoltării produselor și serviciilor. Compania
este lider mondial în soluții energetice avansate, gestionează
servicii echilibrare a rețelei prin managementul consumului
de energie pentru circa 6 GW din capacitatea totală globală,
are aproximativ 116 MW de capacitate de stocare instalată
la nivel mondial și este lider în sectorul mobilității electrice,
cu peste 170.000 de puncte de încărcare publice și private
pentru vehicule electrice puse la dispoziție în întreaga lume.

E.ON Energie
Romania SA

E.ON a intrat în România în anul 2005, când a preluat fostele
societăți de stat din domeniul gazelor naturale și energiei
electrice. Companiile din structura grupului E.ON operează,
în prezent, o rețea de distribuție a gazelor naturale în
lungime de peste 21.650 km, respectiv o rețea de distribuție
a energiei electrice de peste 81.500 de kilometri și
desfășoară activități în 20 de județe situate în jumătatea de
Nord a țării, având circa 3,1 milioane de clienți. E.ON oferă
soluții complete de panouri fotovoltaice pentru companii,
instituții precum și clienții casnici.
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ENGIE Romania SA

Activitățile Grupului ENGIE în România vizează 5 sectoare
cheie: gaze naturale, energie electrică, servicii energetice,
inginerie, soluții smart. ENGIE Romania operează aprox. 110
MW de energie regenerabilă în capacități eoliene și
fotovoltaice.

Particularitatea activității Simtel în acest sector este că dintre cei trei mari furnizori de
energie enumerați mai sus, doi - Enel X și E.ON sunt, de asemenea, clienții Simtel. Cei
doi distribuitori colaborează cu Simtel pentru cunoștințele sale unice, precum și datorită
experienței îndelungate a Simtel în sectorul de energie regenerabila și a istoricului
privind livrarea proiectelor de anvergură.
Principalele avantaje ale competitorilor Simtel sunt legate de forța mai mare de vânzare
și finanțare datorită grupurilor din care fac parte. Atuurile Simtel față de aceste
companii sunt: competitivitatea la preț prin achiziție directă de la producători,
cunoștințele în inginerie, flexibilitatea și capacitatea de a furniza soluții unice. Prin
listarea la BVB-SMT, Simtel își va îmbunătăți semnificativ soluțiile de finanțare și va
avea acces la noi mijloace de creștere a capitalului pentru dezvoltarea afacerii.
Ce diferențiază Simtel față de concurență:
-

partener unic în România pentru Fimer (a preluat fabrica Power One de la ABB
in 2020) atât pentru mentenanță cât și pentru distribuția de invertoare.
lider în construcție și mentenanță în România în ultimii 3 ani; serviciile sunt
furnizate pe tot teritoriul României dar și în alte țări
folosirea de tehnologii noi, soluții personalizate, trend setter
ingineri pregătiți să ofere oricând soluții în toate cele 4 tipuri de activități
necesare pentru implementare: electric, construcții civile, comunicații și
automatizări
proiecte la cheie: soluții, proiectare, autorizare, achiziție, implementare, testare,
punere în funcțiune cu operatorul de distribuție energie

8.3 Inginerie în automatizări industriale
Se estimează că piața globală a automatizării industriale va ajunge la 326,14 miliarde
USD până în 2027, prezentând un CAGR de 8,9% în perioada prognozată datorită
creșterii cererii de tehnologii robotizate, observă Fortune Business Insights.10
Progresele în știință și tehnologie au crescut cererea de tehnologii automate, cum ar fi
cea de robotică.
Se așteaptă ca Europa să dețină o cotă majoră pe piață. Conform unui raport al
Federației Internaționale de Robotică (IFR) publicat în martie 2020, se evidențiază că
Europa are densitatea maximă a roboților cu o medie de 114 unități la 10.000 de
angajați, comparativ cu 85 din media globală și 91 din America de Nord.11
Se preconizează că piața europeană de automatizare a fabricilor și controalelor
industriale va înregistra un CAGR de 7,2% în perioada prognozată (2020 - 2025). Odată
cu creșterea rapidă a concurenței și evoluția cerințelor utilizatorilor finali, unitățile de
10
11

Sursa: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/industrial-automation-market-101589
Sursa: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/facts-about-robots-europe
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producție din regiune sunt nevoite să adopte noi inovații tehnologice și soluții de
transformare digitală pentru a-și face procesul de afaceri cât mai eficient posibil. De
exemplu, dispozitivele de teren, cum ar fi motoarele și senzorii, printre altele, oferă
oportunități industriei auto de a reacționa mai rapid la cerințele pieței, de a reduce
timpii morți de fabricație și de a spori eficiența lanțurilor de aprovizionare și de a
extinde productivitatea.
Lansarea tehnologiei 5G va crea în continuare multiple oportunități pe piață. De
exemplu, ABB Ltd, Ericsson și Swisscom AG au implementat competența de
comunicare în timp real a 5G. Acest lucru va ajuta tehnologiile fără fir să conecteze
roboții la sistemul de automatizare în cloud, permițând o capacitate de luare a deciziilor
mai rapidă și mai bună, care va alimenta creșterea pieței automatizărilor industriale.
Pe de altă parte, vom vedea investiții de capital ridicate în etapele inițiale pentru a
împiedica creșterea pieței.12
Deși are un potențial enorm, piața românească de automatizări industriale este
fragmentată din cauza lipsei forței de muncă și a faptului că multe dintre companiile
locale nu au reușit încă să investească suficient de mult în automatizări industriale
pentru a-și spori productivitatea muncii, fiabilitatea și siguranța operațională.
Automatizările industriale sunt implementate în principal în fabricile marilor producători
internaționali pe segmente precum industria auto.
În ceea ce privește automatizările industriale, Simtel are un parteneriat cu Nidec ASI.
Nidec proiectează și vinde echipamentele către fabrici, contractorii clientului le
instalează iar pentru ca procesul să fie complet, inginerii Simtel Team, verifică
instalarea, efectuează setările necesare, testează echipamentele și le pun în funcțiune.
În piața românească de automatizări industriale există mulți integratori specializați pe
activități diferite precum roboți, PLC-uri, convertizoare. Acești integratori sunt companii
care au o cifră de afaceri cuprinsă între 1 milion de euro și până la miliarde de euro,
precum Siemens, ABB sau Nidec. Prin urmare, în piață există o nișă excelentă de
exploatat pentru proiecte cuprinse între 100.000 euro și 1 milion de euro, unde marile
companii au rețineri în a se implica.
Mach Foreign Trade
Distribution SRL

MACH este o companie înființată în 1995, specializată pe
soluții tehnice industriale și are dezvoltat un portofoliu
complex de echipamente industriale și servicii de integrare
a acestora în linii complexe de producție. MACH furnizează
suport tehnic, servicii de mentenanță, service, proiectare,
execuție și integrare echipamente în linia de producție.

12

Sursa: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/10/2226083/0/en/Industrial-AutomationMarket-to-Reach-USD-326-14-Billion-by-2027-Backed-by-High-Demand-for-Augmented-Reality-in-Industries-toReduce-Error-Rates-Fortune-Business-Insights.html
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Electroglobal SA

Electroglobal este prezenta pe piață din Romania începând
cu 2004. Compania furnizează soluții si echipamente
electrice, pentru sistemele de automatizări industriale,
acționări electrice și sisteme de iluminat. Compania
furnizează soluții pentru eficientizare energetică și
îmbunătățirea productivității.

Cel mai important diferențiator al Simtel în domeniul automatizării industriale este
reprezentat de experiența națională și internațională a echipei de automatizări
industriale care are capacitatea necesară de a furniza soluții unice și personalizate.
Parteneriatul cu ABB contribuie de asemenea, atât în identificarea clienților cât și în
furnizarea de soluții la prețuri competitive.
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9.

Cifra de afaceri pe linii de business

Evoluția divizării afacerii pe linii de activitate arată schimbarea prin care compania a
trecut în ultimii trei ani. Simtel a fost inițial înființată ca o companie ce se concentra pe
construcții în telecomunicații, iar de-a lungul timpului, fondatorii au adăugat liniile de
afaceri automatizări industriale și energie regenerabilă. Telecomunicațiile au contribuit
cel mai mult la cifra de afaceri totală până în 2018, când cifra de afaceri pentru această
activitate a contribuit cu 54%.
În 2019, linia de afaceri a energiei verzi a preluat prima poziție în ceea ce privește cifra
de afaceri datorită proiectelor noi, în primul rând parteneriatele cu retailerii mari, care
au contribuit cu 56%, linia de afaceri per total contribuind cu 72%.
În 2020, divizia de energie a continuat trendul ascendent, ajungand la venituri de 28,9
milioane RON, in timp ce veniturile din sectorul telecomunicațiilor au crescut de peste
două ori (pana la 11,7 milioane RON) în contextul proiectului RoNet, ponderea în cifra
de afaceri totală crescand cu peste 4 pp.
În perioada 2018-2020, cifra de afaceri din automatizări industriale a scăzut, de la
5,2% din contribuția totală, la 4% în 2019, însă valoarea contractelor a crescut cu 200
mii de lei. În 2020, veniturile din automatizări industriale au scăzut cu 50 mii de lei,
dar având în vedere performanța excelentă a liniei de afaceri de energie, ponderea
totală în cifra de afaceri a scăzut cu 2pp.
Linia de business (RON)
Energie

2018
5.076.840

2019
16.599.291

%CA
71,9%

227%

Evoluție anuala (%)

Proiecte noi
Mentenanță
Stații încărcare electrice
Telecom

%CA
36,1%

516.41
2.326.750
2.233.680
7.561.595

0,4%
16,5%
15,9%
53,7%

12.969.213
2.799.668
830.41
5.434.760

734.686

5,2%

916.560

74%

56,2%
12,1%
0,4%
23,6%

-28%

Automatizări industriale

694.963

4,9%

126.926
-82%

Total venituri

25.170.716 59,9%
3.439.178 8,2%
328.000 0,8%
11.697.623 27,8%
115%

4%

25%

Altele

2020 % CA
28.937.894 68,8%

849.248

2%

-7%

0,5%

566.138

1,3%

346%

14.068.084 100% 23.077.537 100% 42.050.903 100%
64%
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10. Contracte semnificative cu clienți și

furnizori

Clienți
Simtel are un portofoliu diversificat de clienți deoarece operează 3 linii de afaceri
diferite, dar conexe. În ultimii 3 ani, compania a avut anual aproximativ 200 de clienți;
în 2020 Simtel a avut 221 de clienți, în 2019 - 192 și în 2018 - 222. În ultimii 2 ani,
primii 10 clienți au variat, cu toate acestea, din punct de vedere istoric, Simtel a avut
o anumită concentrare a veniturilor provenind de la clienți cheie. Această concentrare
a devenit vizibilă în special din 2019, când ponderea veniturilor provenite din energia
verde a crescut datorită parteneriatului cu doi dintre marii retaileri din România Dedeman și REWE (Penny Market). În ultimii doi ani, primii 10 clienți generează
aproximativ 90% din veniturile companiei.
Pentru 2021, în afară de clienții deja existenți, Simtel va continua să aducă în portofoliul
său de clienți alții mai mari, în special marii retaileri. Până în prezent, de la începutul
anului, Simtel a semnat un contract pentru construcția de centrale fotovoltaice cu 2
retaileri importanți din România - un lanț major de magazine de mobilă și un lanț de
supermarketuri (ambele contracte sunt semnate cu clauză de confidențialitate, prin
urmare, numele nu pot fi divulgate, cel puțin până când clientul va decide să publice
acest aspect).
Simtel are încheiat un contract direct cu Telekom Mobile România, prelungit în luna
aprilie 2020 pentru o perioadă de 3 ani. 80% din activitatea Simtel în domeniul
ingineriei în telecomunicații are la bază contractul cu Telekom. Simtel este unul dintre
4 subcontractori Telekom România, ceilalți fiind Egnaita, Artemis și Asgo. Simtel și
Egnatia împart în mod egal prima poziție în ceea ce privește volumul de lucru oferit de
Telekom. Simtel are încheiate contracte și cu Vodafone și DIGI, volumele de lucru fiind
mici în prezent, dar în anii următori, odată cu alocarea de frecvențe 5G, compania se
așteaptă la creșterea acestor volume de lucru.
Pentru păstrarea competitivității companiei, conducerea a decis să nu
divulge în acest document numele clienților și furnizorilor.
Top 10 clienți în 2020

1
2
3
4
5

Cod CAEN Client
4752 - Comerț cu amănuntul al
articolelor de fierarie, al articolelor
din sticla si a celor pentru vopsit, in
magazine specializate
4110 - Dezvoltare (promovare)
imobiliară
6120 - Activităţi de telecomunicaţii
prin reţele fără cablu (exclusiv prin
satelit)
3514 - Comercializarea energiei
electrice
6110 - Activităţi de telecomunicaţii
prin reţele cu cablu

34

% din
CA

Linia de
business

Servicii livrate

22,42%

Energie

construcție centrale fotovoltaice

22,35%

Energie

construcție centrale fotovoltaice

12,56%

Telecom

site-uri telecom

11,64%

Energie

construcție centrale fotovoltaice

9,63%

Telecom

site-uri telecom
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8
9
10

Huawei Finland
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
Power One Italy (ABB)
6820 - Închirierea şi subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau în
leasing
3511 - Producţia de energie
electrică

Top 10 clienți în 2019

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10

Client
4752 - Comerț cu amănuntul al
articolelor de fierarie, al articolelor
din sticla si a celor pentru vopsit, in
magazine specializate
4110 - Dezvoltare (promovare)
imobiliară
6120 - Activităţi de telecomunicaţii
prin reţele fără cablu (exclusiv prin
satelit)
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4652 - Comerţ cu ridicata de
componente şi echipamente
electronice şi de telecomunicaţii
Power One Italy (ABB)
6110 - Activităţi de telecomunicaţii
prin reţele cu cablu
3511 - Producţia de energie
electrică
3514 - Comercializarea energiei
electrice
6110 - Activităţi de telecomunicaţii
prin reţele cu cablu

3,32%

Telecom

site-uri telecom

3,19%

Energie

construcție centrale fotovoltaice

2,20%

Energie

construcție centrale fotovoltaice

1,38%

Energie

construcție centrale fotovoltaice

1,24%

Energie

mentenanță centrale fotovoltaice

% din
CA

Linia de
business

Servicii livrate

26,94%

Energie

construcție centrale fotovoltaice

19,21%

Energie,
automatizări

construcție centrale fotovoltaice,
stații de încărcare pentru mașini
electrice

11,91%

Telecom

site-uri telecom

11,40%

Energie

construcție centrale fotovoltaice

4,78%

Telecom

site-uri telecom

4,47%

Energie

construcție centrale fotovoltaice

2,59%

Telecom

site-uri telecom

1,99%

Energie

mentenanță centrale fotovoltaice

1,90%

Energie

construcție centrale fotovoltaice

1,40%

Telecom

site-uri telecom

Furnizori
Compania are aproximativ 400 de furnizori, primii 10 reprezentând cea mai mare
pondere din cheltuieli, respectiv 54-59% în ultimii doi ani. Echipamentele pentru
centralele fotovoltaice cât și cele pentru telecom sau automatizări industriale sunt
achiziționate direct de la producători fără intermediari.
În sectorul energiei regenerabile 70% din cheltuieli sunt reprezentate de 3 tipuri de
materiale/echipamente: 46% panouri fotovoltaice, 12% structura metalică și 12%
invertoare.
În ceea ce privește proiectele din sectorul Telecom, structura metalică este costul cel
mai important deoarece echipamentele sunt furnizate în custodie de operatori
telecom.
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Top 10 furnizori în 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Furnizor
Producator german de panouri
solare
4669 - Comerţ cu ridicata al altor
maşini şi echipamente
Producator german de structuri
metalice
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
2511 - Fabricarea de construcţii
metalice şi părţi componente ale
structurilor metalice
4222 - Lucrări de construcţii a
proiectelor utilitare pentru
electricitate şi telecomunicaţii
4649 - Comerţ cu ridicata al altor
bunuri de uz gospodăresc
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
Producator german de panouri
solare
4222 - Lucrări de construcţii a
proiectelor utilitare pentru
electricitate şi telecomunicaţii

% din
total

Linia de
business

Servicii/produse contractate

16,2%

Energie

panouri fotovoltaice

9,7%

Energie

invertoare

7,6%

Energie

structuri metalica

4,6%

Energie

subcontractare

4,3%

Telecom

structuri metalica

2,8%

Energie

subcontractare

2,6%

Energie

canale de cabluri

2,3%

Telecom

subcontractare

2,1%

Energie

panouri fotovoltaice

2,0%

Energie

cabluri

Top 10 furnizori în 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Furnizor
Producator german de panouri
solare
3514 - Comercializarea energiei
electrice
4669 - Comerţ cu ridicata al
altor maşini şi echipamente
Producator german de structuri
metalice
4222 - Lucrări de construcţii a
proiectelor utilitare pentru
electricitate şi telecomunicaţii
4669 - Comerţ cu ridicata al
altor maşini şi echipamente
4333 - Lucrări de pardosire şi
placare a pereţilor
4649 - Comerţ cu ridicata al
altor bunuri de uz gospodăresc
4619 - Intermedieri în comerţul
cu produse diverse
4321 - Lucrări de instalaţii
electrice

% din
total

Linia de
business

Servicii/produse contractate

20,5%

Energie

panouri fotovoltaice

10,5%

Energie

panouri fotovoltaice

10,6%

Energie

invertoare si componente electrice

6,1%

Energie

structuri metalice

2,3%

Telecom/Energie

subcontractare

2,2%

Energie

cabluri si componente electrice

2,2%

Energie

subcontractare

1,6%

Telecom/Energie

paturi de cabluri electrice

1,6%

Telecom/Energie

structuri metalice

1,5%

Telecom/Energie

subcontractare
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11. Principalii indicatori operaționali
Indicatorii cheie operaționali utilizați de conducere sunt numărul și tipurile de proiecte
livrate în fiecare an, precum și numărul clienților.
11.1 Inginerie în telecomunicații
În 2010, la înființarea companiei, Simtel lucra cu 2 clienți - Huawei și Net Team, furnizor
al echipamentelor produse de compania japoneză NEC, iar în ultimii 11 ani compania
a lucrat cu toți jucătorii importanți din sectorul telecomunicațiilor de pe piața locală și
internațională: Vodafone, Orange, Telekom, DIGI și cu furnizorii: Huawei, Ericsson,
NEC, Alcatel (intre timp achiziționat de Nokia).
Mai jos sunt prezentate proiectele livrate de Simtel în ultimii 3 ani, împărțite per tip de
proiect:
Tip de proiect
Autorizare
Instalare site-uri noi
Reconfigurare site-uri
Proiectare
Link-uri de date - microunde
Fibră optică
Alte tipuri de lucrări (rotere, switch-uri,
lucrări civile, electrice etc.)

2018
54
48
80
79
42
8 km
260

2019
50
43
87
65
41
10 km
180

2020
86
76
89
108
78
18 km
289

11.2 Inginerie în energie regenerabilă – centrale electrice fotovoltaice
În 2012, Simtel a luat contact cu industria, iar în 2013 a construit prima centrală
electrică fotovoltaică. În 8 ani Simtel a ajuns lider de piață cu 30 MWp construiți, 100
MWp sunt în mentenanță totală, 200 MWp puși în funcțiune și peste 300 MWp în care
Simtel se ocupă de mentenanța la invertoare. Compania a avut activitate în 7 țări în
care a lucrat în diverse forme la centralele electrice fotovoltaice (punere în funcțiune,
construcție, mentenanță, upgrade hard sau soft). Compania este service unic în
România pentru invertoarele produse de Fimer/Power One, fosta fabrică ABB dar și
distribuitor pentru aceste echipamente.
Indicatorii cheie pe care conducerea îi urmărește pentru această linie de business sunt
numărul de centrale fotovoltaice noi puse în funcțiune, mentenanța (în MWp) precum
și mentenanța pentru proiectele fotovoltaice din străinătate. Primul proiect în
străinătate a fost implementat în anul 2016 când Simtel a realizat mentenanță pentru
un parc din Chile, numit Bolero din deșertul Atacama și care avea o mărime de 130
MWp.
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Tip de proiect
Centrale fotovoltaice noi (nr.
unități/an)
Mentenanța totală (MWp) - proiecte în
care doar Simtel face mentenanță
Mentenanța la proiecte fotovoltaice din
alte țări (nr. proiecte/an)

2018
15

2019
34

2020
56

63

77

100

14 (proiecte
cu puteri
instalate
intre 1-20
MW)

11 (proiecte
cu puteri
instalate
intre 1-20
MW)

12 (proiecte
cu puteri
instalate
intre 1-20
MW)

11.3 Inginerie în automatizări industriale
În această linie de business, Simtel are contract direct cu 2 giganți din domeniu: ABB
și Nidec. Cu ABB există un contract pentru distribuție, mentenanță, roboți industriali și
stații de încărcare mașini electrice, iar cu Nidec, compania are un contract încheiat
pentru comisionare și punere în funcțiune de echipamente în întreaga lume.
Între 2014 și 2020, Simtel a realizat peste 50 de proiecte. În acest caz, cel mai
important indicator pe care conducerea îl are în vedere este numărul de proiecte livrate
în România și în străinătate, pentru Nidec.
După listarea pe BVB-SMT și datorită accesului la finanțare, compania vrea să se
concentreze mai mult pe domeniul automatizărilor industriale pentru a crește numărul
de proiecte în acest domeniu, care are un potențial enorm pentru România.
Tip de proiect
Proiecte noi în Romania
Proiecte pentru Nidec în alte țări

2018
8
12
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2019
7
10

2020
12
7
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12. Scurtă descriere a ultimelor rezultate

financiare disponibile și gradul de
îndatorare al societatii
Situațiile financiare individuale din 2020 au fost auditate de către compania 3B Expert
Audit S.R.L (www.auditor.ro) cu sediul pe Strada Aurel Vlaicu, nr. 114, Sector 2,
București, Romania, J40/6669/1998, CUI 10767770, înregistrat in Registrul Public
Electronic cu nr. 73, prin reprezentat legal auditor certificat Badiu Anișoara Adriana
înregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. 77.
12.1. Contul de profit si pierdere
Venituri (RON)

2018
14.068.084

2019
23.077.537

2020A*
42.050.903

EBITDA (RON)

2.389.991

2.051.050

5.801.324

Profitul din exploatare (RON)

2.150.278

1.647.900

5.299.589

Profitul net (RON)

1.778.680

1.135.386

3.955.643

Creștere (%)

-

Marja (%)

17,0%

Marja (%)
Marja (%)

15,3%
12,6%

* A=Auditat

64,0%
8,9%
7,1%
4,9%

82,2%
13,8%
12,6%
9,4%

Sursa: Simtel Team S.A.

Venituri
În perioada analizată, veniturile operaționale ale companiei au înregistrat creșteri
semnificative.
În 2019, ritmul de creștere a fost de 64%, în special pe fondul unei majorări de 3,3x
a vânzărilor diviziei de inginerie în energie regenerabilă, ca urmare a înmulțirii
proiectelor de instalare, inginerie și construcție a proiectelor fotovoltaice pentru clienți
persoane juridice. Acest element a influențat pozitiv atât vânzările provenite din
proiecte noi, cât și vânzările provenite din serviciile de mentenanță oferite de Emitent
după instalare, care au un caracter recurent.
În 2020, ritmul de creștere a accelerat la +82%, susținut în continuare de divizia de
energie, dar și de cea de telecomunicații, unde vânzările au crescut de mai bine de
două ori, ca urmare a demarării proiectului RoNet, care își propune conectarea GSM a
zonelor albe din România (care nu sunt acoperite cu semnal în prezent).
Veniturile diviziei de Automatizări industriale au fost relativ constante pe perioada de
analiză, Emitentul concentrându-se în special pe celelalte linii de business, care ofereau
oportunități de piață mai importante.
La categoria alte venituri sunt înregistrate veniturile din închirierea unui spațiu
comercial deținut de Emitent și alte tipuri de venituri operaționale care nu se
încadrează în diviziile principale de business.
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EBITDA
Indicatorul EBITDA nu a fost auditat, reprezintă profitul înainte de plata dobânzii,
impozitelor, deprecierii și amortizării și a fost calculat ca suma între Profitul din
Exploatare și Ajustările de valoare privind imobilizările.
Pe parcursul perioadei analizate, indicatorul EBITDA a înregistrat o creștere de 2,4x
ori, de la circa 2,4 milioane RON în 2018, la 5,8 milioane RON în 2020, pe fondul
creșterii vânzărilor și generării economiilor de scară, în special în zona cheltuielilor cu
personalul și colaboratorii terți.
În anul 2019, în comparație cu 2018, se observă o ușoară scădere a profitabilității
EBITDA atât ca valoare absolută cât și ca marjă, ca urmare a intensificării activității
diviziei de energie, care a presupus o creștere semnificativă a cheltuielilor cu
materialele (mărfuri, materii prime etc.) utilizate în proiectele derulate de Emitent,
creștere care nu a fost acoperită de la început de economiile de cost generate pe
seama celorlalte categorii de cheltuieli (personal, terți etc.).
Profitul din exploatare
Profitul din exploatare este determinat ca diferența între EBITDA și cheltuielile cu
deprecierea și amortizarea. În perioada analizată, evoluția indicatorului a urmărit în
principal evoluția EBITDA, în condițiile în care cheltuielile cu amortizarea au crescut
nesemnificativ între 2018 și 2020.
Profitul Net
Pe parcursul perioadei analizate, Profitul Net a crescut de mai bine de două ori, de la
circa 1,8 milioane RON în 2018 la 4,0 milioane RON în 2020, urmărind evoluția profitului
operațional.
Principalele elemente care influențează profitul net față de profitul operațional sunt
reprezentate de:
-

Cheltuielile cu dobânzile, care au crescut de la 47 mii RON în 2018 la 438 mii
RON în 2020, ca urmare a intensificării activității de finanțare, necesară pentru
a sprijini creșterile susținute ale cifrei de afaceri;

-

Alte câștiguri/pierderi financiare, reprezentate în special de diferențele de curs
de schimb;

-

Cheltuiala cu impozitul pe profit.

12.2. Active
Active imobilizate
Imobilizări corporale
Alte imobilizări (inclusiv necorporale)

2018
3.648.820
3.462.973
185.848

2019
3.662.466
3.486.995
175.471

2020A*
4.036.642
3.398.088
638.554

Active curente
Stocuri
Creanțe
Casa și conturi la bănci

7.559.208
416.484
10.128.164
(2.985.440)

17.802.110
3.247.760
14.318.202
236.148

26.812.671
3.403.143
22.918.152
491.376

11.208.029

21.464.576

30.849.314

TOTAL ACTIVE
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* A=Auditat

Sursa: Simtel Team S.A.

Active imobilizate
În perioada analizată, activele imobilizate au înregistrat o crestere de 11%, în special
ca urmare a creșterii creanțelor imobilizate, reprezentate de un depozit colateral pentru
finanțarea de tip IMM Invest aceesată in 2020 și de garanții financiare depuse de
societate pentru participarea la diverse licitații.
Principalele imobilizări corporale ale Emitentului sunt: spațiul comercial dobândit în
2018 și deținut în vederea închirierii, mijloacele de transport si mobilierul si
echipamentele de birou. In 2019 si 2020 au fost realizate investiții de aproximativ 600
mii RON in mijloace de transport si mobilier/echipamente de birou.
Celelalte active imobilizate sunt reprezentate de participațiile deținute la entitățile
afiliate, creanțe imobilizate si active intangibile.
Stocuri
Stocurile au înregistrat o creștere semnificativa in 2019, ca urmare a intensificării
activității diviziei de Energie, unde pentru implementarea proiectelor este nevoie de un
nivel mai ridicat de stocuri de materii prime si mărfuri in comparație cu celelalte linii
de business.
Creanțe
Creanțele au înregistrat o creștere considerabila in perioada analizata, de la 10,1
milioane RON in 2018 la 22,9 milioane RON, cea mai importanta componenta fiind
reprezentata de creanțele comerciale, a caror sold s-a marit an de an in contextul
cresterii sustinute a cifrei de afaceri.
Cu toate acestea, indicatorul care măsoară perioada medie de încasare a creanțelor
comerciale s-a diminuat de la 258 zile la 31.12.2018 la 194 zile la 31.12.2020, semn
că Emitentul și-a îmbunătățit capacitatea de încasare și recuperare a creanțelor. Este
important de menționat că acest indicator are o relevanță punctuală (la momentul
sfârșitului fiecărui an), Emitentul desfășurând în principal o activitate neliniară, pe bază
de proiecte.
Analiză scadențar creante comerciale la 31.12.2020 (clienții cu sold peste
100.000 RON)
Perioada
de incasare
Client 1

< 30 zile

30-60 zile

60-120 zile

>120 zile

7.843.921

Sold total
7.843.921

Client 2

4.544.700

4.544.700

Client 3

3.379.094

3.379.094

Client 4

1.915.012

1.915.012

Client 5

1.777.001

1.777.001

Client 6

612.790

612.790

Client 7

535.480

535.480

Client 8

180.700

-1.002

179.698

Client 9

38.872

92.177

131.048

Client 10

127.504

127.504

Client 11

121.951

121.951
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Client 12
Total

102.293

4.445

13.035.952

219.572

106.739

7.928.239

Nota: A=Auditat

91.174

21.274.937

Sursa: SIMTEL TEAM SA

Majoritatea creanțelor comerciale în sold la 31.12.2020 aveau o perioadă de încasare
mai mică de 30 zile, acestea fiind reprezentate în special de creanțele aferente clienților
din divizia de energie, unde termenele de plată sunt de obicei reduse. Creanțele cu
perioade de încasare de peste 30 zile sunt reprezentative pentru clienții diviziei de
telecomunicații, unde termenul de plată este de obicei 90 zile, ceea ce explică suma
de aproximativ 8 milioane RON în sold la 31.12.2020.
Casa și conturile la bănci
În 2018 soldul lichidităților a înregistrat contabil o valoare negativă, fiind reprezentat
de o facilitate bancară de overdraft. În anii urmatori, soldul acestei facilități a fost
înregistrat în categoria sume datorate instituțiilor de credit pe termen scurt.
12.3. Pasive
RON

2018
2.796.878
1.000
200
1.016.998
1.778.680

Capitaluri proprii

Capital subscris vărsat
Rezerve
Rezultat reportat
Rezultatul exercițiului

Datorii pe termen scurt
Sume datorate instituțiilor de credit
Datorii comerciale furnizori
Datorii fiscale & alte datorii

Datorii pe termen lung
Sume datorate instituţiilor de credit
TOTAL PASIVE

* A=Auditat

5.868.250
0
5.174.654
693.596

2019
3.277.000
1.000
200
2.140.414
1.135.386
`
15.406.605
4.500.000
8.856.890
2.049.716

2020A*
7.232.647
1.000
200
3.275.800
3.955.647
21.689.017
6.091.776
12.926.054
2.671.187

2.542.900
2.542.900

2.780.971
2.780.971

1.927.649
1.927.649

11.208.029

21.464.576

30.849.314

Sursa: Simtel Team S.A.

Capitaluri proprii
În perioada 2018-2020, valoarea capitalurilor proprii a crescut de 2,6 ori ca urmare a
acumulării de profit, care a fost în mare parte capitalizat pentru continuarea dezvoltării
susținute a activității Emitentului. Emitentul a repartizat dividende de 110 mii RON în
2018, 655 mii RON în 2019, respectiv 2,2 milioane RON in 2021. Din suma repartizată
în 2021, 1,2 milioane RON s-a întors in companie prin majorarea capitalului social
subscris vărsat, care a avut loc în aprilie 2021, ca urmare a transformării Emitentului
din Societate cu Răspundere Limitată (SRL) în Societate pe Acțiuni (SA). În urma
plasamentului privat derulat în data de 27 mai 2021, un total de 1.055.000 de acțiuni
au fost emise si vândute investitorilor la prețul de 13 RON pe acțiune, avand o valoare
nominala de 0,2 RON si o prima de emisiune de 12,8 RON. Astfel, la momentul
redactării prezentului Memorandum, capitalul social al Emitentului este de 1.411.000
RON, fiind compus din 7.055.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.
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Datorii comerciale – furnizori, stat, altele
Datoriile comerciale către furnizori înregistrează un trend de creștere în perioada
analizată, atingând în 2020 valoarea de 12,9 milioane RON, fiind de 2,5x mai mari față
de 2018. Această evoluție este normală, având în vedere evoluția veniturilor companiei
în aceeași perioadă.
Perioada medie de plată a furnizorilor a înregistrat o ușoară scădere, de la 134 zile la
31.12.2018 la 112 zile la 31.12.2020. Este important de menționat că acest indicator
are o relevanță punctuală (la momentul sfârșitului fiecărui an), Emitentul desfășurând
în principal o activitate neliniară, pe bază de proiecte.
Celelalte datorii comerciale sunt reprezentate în special de datoriile fiscale, în speță
TVA de plată, care înregistrează o creștere a soldului în perioada analizată, tot ca
urmare a creșterii activității operaționale.
Datorii financiare
Datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate de:
-

împrumuturi bancare pe termen scurt, pentru finanțarea activității curente, în
sumă de circa 5,4 milioane RON la final de 2020, compuse din două facilități de
tip linie de credit, una cu un plafon de 4,5 milioane RON și una cu un plafon de
1 milion RON, atrasă prin programul IMM Invest, precum și din porțiunea pe
termen scurt a datoriilor pe termen lung.

-

împrumuturi bancare pe termen lung (cu scadența mai mare de 1 an), în sumă
de 1,9 milioane RON, compuse din:
-

un credit de investiții pe termen lung, utilizat pentru achiziția spațiului
comercial dat în chirie, cu scadenta in 10.12.2027.
un credit pentru cheltuieli generale pe termen mediu scadent in
09.05.2022.
leasinguri financiare cu sold de 300 mii RON, utilizate pentru achiziția de
autoturisme pentru echipele de teren.

Per total, soldul datoriilor financiare a înregistrat o creștere de 3,2x pe parcursul
perioadei analizate (2018-2020), până la 8 milioane RON în 2020. Această creștere
vine în contextul strategiei de creștere accelerată abordată de Emitent, care a presupus
investiții atât în active corporale (mijloace de transport), cât și în finanțarea activității
curente odată cu creșterea numărului de proiecte implementate.
Gradul de îndatorare
RON
Datorii financiare
Casa și conturi la banci
Datorii Financiare Nete
Cheltuieli cu dobânzile
EBITDA
Rata de acoperire a cheltuielilor cu
dobânzile (EBITDA)
Datorie Financiară Netă / EBITDA
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2018
2.542.900
(2.985.440)
5.528.341

2019
7.280.971
236.148
7.044.823

2020A
8.019.426
491.376
7.528.050

(47.044)
2.389.991

(221.577)
2.051.050

(438.407)
5.801.324

50,8 x

9,3 x

13,2 x

2,3 x

3,4 x

1,3 x
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* A=Auditat

Sursa: Simtel Team S.A.

Gradul de îndatorare al companiei se situează la valori confortabile, datoriile financiare
nete reprezentând aproximativ 130% din EBITDA anului 2020, iar cheltuielile cu
dobânzile fiind acoperite de peste 13 ori din profitul operațional EBITDA. Rata de
acoperire a cheltuielilor cu dobanzile din EBITDA, se calculeaza prin impartirea
rezultatului operational EBITDA realizat de companie intr-un exercitiu financiar la
totalul cheltuielilor cu dobanzile inregistrate de companie in acel exercitiu financiar.
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13. Informații privind relațiile cu principalele

părți legate ale Emitentului

Părți legate ale Simtel Team S.A. sunt:
-

societatea Simtel Industrial Control SRL, în care Simtel Team S.A. deține 75%
din părțile sociale. Societatea nu are în prezent activitate, având venituri nule
în 2019 și 2020, dar deține un teren extravilan de 3 hectare in Mangalia, județul
Constanța, pe care își dorește să dezvolte un proiect fotovoltaic ready-to-build
sau la cheie.

-

societatea Pleșoiu Solar SRL, în care Simtel Team S.A. deține câte 99% din
părțile sociale, restul fiind deținute de asociatul Radu Vilău. Societatea nu are
în prezent activitate având venituri nule în 2019 și 2020, dar deține un teren
intravilan de 2,2 hectare în localitatea Pleșoiu, județul Olt, pe care își dorește să
dezvolte un proiect fotovoltaic ready-to-build sau la cheie.

-

societatea Ravilate SRL, în care asociatul Emitentului, Radu Vilău, deține 100%
din părțile sociale. Simtel Team S.A. externaliza în trecut unele servicii de
verificare a calității și alte servicii în domeniul telecomunicațiilor către Ravilate
SRL. În 2020, Ravilate SRL a avut o cifră de afaceri de 475.000 RON și un profit
net de 179.546 RON. Începând cu 1 ianuarie 2021, activitatea de externalizare
către Ravilate SRL s-a încheiat.

-

Societatea Eurocom Center SRL, în care asociații fondatori ai Simtel Team S.A.
dețin împreună 100% din părțile sociale. Eurocom Center SRL a fost prima
societate înființată în cadrul grupului Simtel, însă Simtel Team S.A. a crescut
constant de-a lungul anilor, astfel că în 2017, activitatea Eurocom Center SRL a
fost încheiată.

Fluxurile și soldurile financiare cu părțile legate

Creanțe de la părțile legate

Sold (RON) la
31.12.2018

Sold (RON) la
31.12.2019

Sold (RON) la
31.12.2020

5.239
-

5.239
-

5.239

27.020

27.020

27.020

Sold (RON) la
31.12.2018

Sold (RON) la
31.12.2019

Sold (RON) la
31.12.2020

191.838
-

473.149
-

473.149

2.058.388

1.959.203

2.108.953

372.211

372.211

372.211

Simtel Industrial Control SRL
Plesoiu Solar SRL

-

Ravilate SRL
Eurocom Center SRL
Datorii către părțile legate
Simtel Industrial Control SRL
Plesoiu Solar SRL
Ravilate SRL
Eurocom Center SRL
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Împrumuturi pe termen scurt
acordate
Simtel Industrial Control SRL

Sold (RON) la
31.12.2018
58.163

Sold (RON) la
31.12.2019
77.163

Sold (RON) la
31.12.2020
99.163

Ravilate SRL

-

80.450
-

83.450
-

Eurocom Center SRL

-

-

-

Sold (RON) la
31.12.2018

Sold (RON) la
31.12.2019

Sold (RON) la
31.12.2020

Simtel Industrial Control SRL

-

-

-

Plesoiu Solar SRL

-

-

-

Ravilate SRL

-

-

-

Eurocom Center SRL

-

-

-

Sold (RON) la
31.12.2018

Sold (RON) la
31.12.2019

Sold (RON) la
31.12.2020

Simtel Industrial Control SRL

-

-

-

Plesoiu Solar SRL

-

-

-

1.095.930

64.130

475.000

-

-

-

Plesoiu Solar SRL

Vânzări de bunuri și servicii
și/sau active imobilizate

Achiziții de bunuri și servicii

Ravilate SRL
Eurocom Center SRL

Sursa: Simtel Team S.A.
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14. Politica și practica privind prognozele
În acord cu Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori
mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de
Bursa de Valori București S.A., Simtel Team S.A. se obligă să furnizeze investitorilor
prognoze financiare, conform calendarului anual de raportare financiară adoptat de
Administratorul Unic și publicat pe pagina oficială de internet a Companiei,
www.simtel.ro după admiterea la tranzacționare pe segmentul SMT. Acest calendar
poate fi revizuit pe parcursul unui exercițiu financiar, dacă există motive întemeiate,
cu informarea promptă a investitorilor.
Prognozele financiare vor include proiecții ale elementelor de venituri și cheltuieli
(bugete de venituri și cheltuieli), supuse aprobării de către Adunarea Generală a
Acționarilor (AGA) precum și, după caz, elemente de fluxuri de numerar asociate unor
bugete de investiții supuse aprobării de către AGA. Aceste prognoze vor fi furnizate
investitorilor pe pagina oficială de internet a Companiei, www.simtel.ro, începând cu
data convocării AGA pentru aprobarea lor. Prognozele astfel publicate vor face parte
din rapoartele anuale puse la dispoziția investitorilor. Compania nu va furniza alte
prognoze financiare pe parcursul anului fiscal.
În elaborarea prognozelor financiare, conducerea Companiei va depune eforturi
rezonabile pentru a se asigura că ipotezele și scenariile utilizate sunt adecvate și
furnizează estimări realiste privind rezultatele financiare viitoare așteptate sau privind
impactul asupra poziției și performanțelor financiare ale Companiei.
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15. Politica și practica privind dividendele
Administratorul Unic al Simtel Team S.A. (“Compania”) declară că societatea își asumă
angajamentul de a respecta Principiile de Guvernanta Corporativa aplicabile emitenților
ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare
operat de Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de piață.
În acord cu principiile enunțate anterior, Compania se obligă sa adopte o politică de
dividend, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care
Compania declară că o va respecta. În consecință, Administratorul Unic al companiei
enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:
-

Compania recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub forma de
dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare
precum si ca expresie a remunerării capitalului investit în companie.

-

Fiind o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, conducerea
Simtel Team urmărește să obțină un echilibru între recompensarea acționarilor
și menținerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare,
compania propune să își recompenseze acționarii prin acordarea de acțiuni cu
titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de
companie. În acest mod, capitalul va fi păstrat de către companie și investit în
activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce
investitorii vor fi recompensați pentru contribuția lor cu acțiuni gratuite.

-

În funcție de nevoile de investiții dintr-un anumit an precum si rezultate
financiare generate de către Companie, Administratorul Unic își rezervă dreptul
de a propune acționarilor distribuirea de dividende in numerar.

-

Propunerea privind distribuirea dividendelor, sub formă de acțiuni cu titlu gratuit
sau de numerar, incluzând și rata de distribuire, se va realiza de către
Administratorul Unic al Companiei prin emiterea unor comunicate financiare în
acest sens către investitori. Hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende
aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.

Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicata investitorilor în
timp util. Ulterior admiterii la tranzacționare a Simtel Team pe piața SMT a Bursei de
Valori București, o politică formală privind dividendele va fi publicată pe pagina oficiala
de internet a companiei.
În ultimii 4 ani compania a acordat dividende asociaților săi. Detaliile despre
modalitățile prin care a fost distribuit profitul sunt prezentate mai jos:
-

În 2017 și 2018 nu au fost distribuite dividende din profitul exercițiilor aferente;

-

În 2019 au fost distribuite dividende în valoare de 655 mii din profitul la 2017
în valoare de 1.016.998. Diferența a fost înregistrată la Rezultatul Reportat 2017
– 361.734 și distribuită în 2021;

-

În 2020 nu au fost distribuite dividende;

-

În 2021 s-au repartizat dividende în suma totală de 2,2 milioane lei, din
rezultatul reportat al exercițiului în ordine cronologică, respectiv: 2017 (361.735
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- distribuit 100%), 2018 (1.778.680 - distribuit 100%) și 2019 (70.113 distribuit 6,2% din rezultat reportat). Diferența de rezultat reportat 2019
(1.065.273) și profitul la 2020 (3.955.647) a fost capitalizată. Din dividendele
repartizate in 2021, in valoarea de 2,2 milioane lei, suma de 1,2 milioane de lei
a fost utilizată pentru majorarea de capital social înainte de listarea la bursă și
este reflectată în capitalul social vărsat al companiei, in baza deciziei AGA nr. 2
din 01.03.2021.
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16. Descrierea planului de dezvoltare a

afacerii

Principala direcție de dezvoltare a afacerii este reprezentată de intensificarea activității
liniei de business pentru energie verde și transformarea companiei din contractor EPC
în ‘one-stop-shop’ prin oferirea întregii game de servicii necesare în piață. Aceasta
include implementarea următoarelor acțiuni:
-

Scalarea subdiviziei de proiectare, instalare, implementare,
construcție și mentenanță pentru proiecte fotovoltaice prin continuarea
activității actuale și adăugarea de servicii noi cum ar fi finanțarea proiectelor pe
o perioadă de 5-9 ani pe modelul ESCO – care presupune oferirea unui pachet
de servicii complet pentru clienți, inclusiv aranjarea finanțării proiectului;

-

Dezvoltarea subdiviziei de distribuție B2B de componente și materiale
necesare în construcția de proiecte de energie fotovoltaică. Astfel, se vor
diversifica sursele de venituri pe segmentul de Energie, iar prin relațiile care vor
fi construite cu clienții subdiviziei de distribuție se preconizează o mai bună
reprezentare în teritoriu a serviciilor de EPC oferite de Simtel, existând potențial
de “cross-selling” și implicit creșterea vânzărilor subdiviziei de implementare
proiecte.

-

Dezvoltarea de proiecte fotovoltaice pe sol până la stadiul ready-tobuild, cu oportunitatea de a continua construcția proiectului după vânzare, în
calitate de contractor EPC. Prin această linie de dezvoltare, compania va
produce beneficii atât din profitul obținut în urma vânzării proiectelor ready-tobuild precum și prin asigurarea prestării serviciilor de EPC pentru construcția
ulterioară a proiectelor. În funcție de oportunitățile din piață, există și opțiunea
dezvoltării complete, la cheie a proiectelor fotovoltaice și a vânzării ulterioare a
acestora.

-

Continuarea dezvoltării subdiviziei de stații de încărcare mașini
electrice odată cu dezvoltarea acestei piețe. În această direcție sunt avute în
vedere atât creșterea echipei și acumularea de cunoștințe, cât și dezvoltarea
unei platforme de monitorizare și operare a stațiilor de încărcare pentru mașinile
electrice care va completa paleta de servicii pentru această subdivizie.

-

Completarea paletei de servicii oferite cu servicii de operare parcuri
fotovoltaice, predicție producție/consum energie, vânzare energie pentru
clienții deținători de parcuri fotovoltaice etc.

Aceste direcții de dezvoltare pot fi realizate atât organic, cât și prin achiziții, conducerea
companiei având ca strategie analizarea ambelor variante și luarea deciziilor punctual
în funcție de oportunitățile disponibile în piață.
De asemenea, diviziile de telecomunicații și automatizări industriale vor fi în continuare
dezvoltate astfel încât să fie în pozitii favorabile pentru a profita de oportunitățiile
piețelor în care activează. De exemplu, pentru industria de telecomunicații, este de
așteptat ca odată cu alocarea de frecvențe 5G către operatorii de telefonie mobilă, să
apară o serie de proiecte pentru dezvoltarea tehnologiei 5G în perioada 2022-2025.
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Planul de afaceri al Emitentului
RON
Venituri

Crestere (%)
EBITDA

Marja (%)
Profitul din
exploatare

Marja (%)
Profitul net

Marja (%)

2020A

2021P

2022P

2023P

2024P

2025P

42,050,903

60,061,786

71,091,242

87,543,859

98,011,111

108,029,166

82.2%

42.8%

18.4%

23.1%

12.0%

10.2%

5,801,324

8,778,140

12,008,659

16,117,872

17,505,366

19,212,364

13.8%

14.6%

16.9%

18.4%

17.9%

17.8%

5,299,589

8,235,950

11,542,371

15,633,047

17,001,031

18,687,486

12.6%

13.7%

16.2%

17.9%

17.3%

17.3%

3,955,647

6,349,838

9,150,986

12,237,286

13,263,677

14,533,378

9.4%

10.6%

12.9%

14.0%

13.5%

13.5%

A=Auditat
P=Prognozat

Sursa: Simtel Team S.A.

Veniturile sunt estimate să crească într-un ritm accelerat în următorii cinci ani, atingând
108 milioane RON în 2025 și având o dinamică anuală medie de +21% între 2020 și
2025. Această creștere a veniturilor este susținută în principal de linia de business de
de energie verde, care este estimată să crească cu circa 26% anual, în contextul în
care va beneficia de tendințele structurale care au loc în piață și de strategia
Emitentului de dezvoltare expresă în această direcție.
De asemenea, pentru 2021 sunt prevazute venituri în creștere cu 40% si pentru divizia
de telecom, in special datorită proiectului RoNet (GSM în zonele albe, care nu sunt
acoperite cu semnal) în care Simtel colaborează cu Telekom România. În anii următori
odată cu alocarea de frecvențe 5G de către ANCOM, compania se așteaptă in
continuare la volume considerabile de lucrări pentru divizia de telecom.
EBITDA este estimată să atingă valoarea de 19,2 milioane RON în 2025, fiind anticipată
și o prognoză de îmbunătățire semnificativă a marjei de profitabilitate la circa 18% în
ultimii ani de prognoză, în principal pe baza economiilor de scară care vor avea loc
odată cu creșterea cifrei de afaceri.
Rezultatul net este prognozat să ajungă la 14,8 milioane RON în 2025, cu o marjă de
13,5%.
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17. Destinația fondurilor atrase
Fondurile atrase în urma emisiunii de acțiuni vor fi utilizate pentru 4 direcții cheie
identificate de către conducere ca fiind cele mai bune metode de dezvoltare a afacerii
atât vertical cât și orizontal.
Aproximativ 40% din capital pentru investiții în divizia de Energie a companiei,
în special pentru finanțarea proiectelor EPC („engineering, procurement and
construction”), precum și pentru dezvoltarea subdiviziei de distribuție B2B de
componente și materiale necesare în construcția de proiecte de energie fotovoltaică.
Dezvoltarea subdiviziei de distribuție va diversifica sursele de venituri pe segmentul de
energie, o piață care se așteaptă să înregistreze creșteri semnificative în următorii ani.
De asemenea, prin relațiile care vor fi construite cu clienții subdiviziei de distribuție se
preconizează o mai bună reprezentare în teritoriu a serviciilor de EPC oferite de Simtel,
existând potențial de “cross-selling” și implicit creșterea vânzărilor subdiviziei de
implementare proiecte noi.
Aproximativ 30% din capital pentru tranzacții M&A care să completeze gama
de servicii oferite de Emitent. Se au în vedere companii țintă care activează în zona
de servicii de operare parcuri fotovoltaice, predicție producție/consum energie, stații
de încărcare electrice precum și companii care activează în nișa de robotică industrială.
La momentul redactării acestui Memorandum, conducerea Emitentului se află în discuții
cu mai multe companii țintă, nefiind încă semnat sau agreat un acord de achiziție. În
funcție de rezultatul discuțiilor și negocierilor cu companiile țintă, este posibil ca o
eventuală tranzacție să presupună atât plata în numerar cât și în acțiuni ale
Emitentului, în vederea eficientizării structurii tranzacției și a alinierii intereselor celor
două părți.
Aproximativ 25% din capital pentru dezvoltarea de proiecte fotovoltaice pe sol
până la stadiul ready-to-build, cu continuarea construcției proiectului după
vânzare în calitate de contractor EPC. Prin această linie de dezvoltare, compania va
produce beneficii atât din profitul obținut în urma vânzării proiectelor ready-to-build
precum și prin asigurarea prestării serviciilor de EPC pentru construcția ulterioară a
proiectelor. În funcție de oportunitatile din piață, există și opțiunea dezvoltării
complete, la cheie a proiectelor fotovoltaice și a vânzării ulterioare a acestora.
Aproximativ 5% din capital pentru dezvoltarea unei platforme de monitorizare
și operare a stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice care va completa
paleta de servicii pentru această subdivizie. În cazul implementării cu succes, platforma
va aduce venituri recurente adiționale față de cele de mentenanță, care vor fi obținute
de companie după instalarea stațiilor de încărcare.
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18. Factori de risc
Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar atenția
managementului este concentrată pe identificarea riscurilor și incertitudinilor
emergente pentru a realiza eficient managementul evenimentelor de risc. Principalele
riscuri care ar putea avea un impact negativ asupra performantei, situației financiare
și planurilor de dezvoltare ale Emitentului sunt prezentate mai jos.
Performanța poate fi afectată de riscuri și incertitudini suplimentare, altele decât cele
enumerate mai jos, și unele riscuri încă necunoscute care pot apărea în viitor.
Riscul asociat dependenței de clienții mari
În ultimii trei ani, primii 10 clienți ai Simtel Team au adus între 80-90% din venituri
către companie, indicând o mare dependență față clienții mari. O eventuală schimbare
de preferințe, dezvoltarea unei linii proprii concurente cu cea a Simtel, a condițiilor
contractuale sau a cerințelor acestor clienți ar putea afecta activitatea operațională,
precum și rezultatele și poziția financiară a Societății. Activitatea diversificată a
Emitentului (telecom, energia regenerabilă, automatizări industriale), reputația în piață
și cunoștințele unice contribuie la diminuarea acestui risc.
Risc asociat lanțului de aprovizionare
Activitatea companiei, în special în energia regenerabilă, depinde în mare măsură de
parteneriatul cu furnizorii de produse, piese sau materii prime. Compania are o relație
bună cu acești furnizori, totuși nu poate fi exclus faptul că pot apărea perturbări în
lanțul de aprovizionare, cauzate de cererea imprevizibilă sau neclară a clienților,
întreruperi ale fluxului de produse, inclusiv materii prime, piese și produse finite,
sociale, factori guvernamentali și economici, sau, după cum s-a întâmplat recent,
pandemii globale care pot perturba temporar furnizarea de echipamente necesare
pentru ca Simtel să livreze proiecte clienților.
Riscul asociat cu persoanele cheie
Activând într-o industrie specializată aflată în plină expansiune și care necesită, printre
altele, cunoștințe tehnice avansate, Emitentul depinde de recrutarea și păstrarea
personalului din conducere și a inginerilor. Prin urmare, există posibilitatea ca, în viitor,
compania să nu își poată păstra personalul cheie implicat în activitățile companiei ori
să nu poată atrage alți membrii calificați în echipa de conducere sau persoane cheie,
ceea ce ar afecta poziția de piață precum și dezvoltarea sa viitoare. Astfel, atât
pierderea membrilor din conducere, cât și a angajaților cheie ar putea avea un efect
negativ semnificativ asupra activității, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale
companiei. Ca o modalitate de reducere a acestui risc, compania își popune ca în anii
următori să implementeze programe de SOP (Stock Option Plans).
Riscul privind concurența
Schimbarea strategiei de către competitorii existenți sau intrarea unora noi pe piață,
în special din afara României, cu bugete semnificative de a finanța creșterea agresivă,
cu precădere în domeniul energiei regenerabile, va intensifica concurența și va pune
presiune asupra activității desfășurate de societate, având riscul de a înregistra o
scădere a cifrei de afaceri sau a profitului.
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Riscul pierderii reputației
Este un risc inerent activității Emitentului, reputația fiind deosebit de importantă în
mediul de afaceri. Riscul privind reputația este inerent activității economice a Simtel
Team. Abilitatea de a păstra și de a atrage noi clienți depinde și de recunoașterea
brandului Simtel și de reputația acestuia pentru calitatea serviciilor oferite pe piață. O
opinie publică negativă despre Simtel ar putea rezulta din practici reale sau percepute
în piața de securitate cibernetică în general, cum ar fi neglijență în timpul furnizării de
servicii sau chiar din modul în care Simtel își desfășoară sau este percepută ca își
desfășoară activitatea.
Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii
Emitentul vizează o creștere sustenabilă, ca direcție strategică de dezvoltare a
activității conducerea propunându-și creșterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea tuturor
celor 3 linii de afaceri. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca linia de
dezvoltare aleasă de către Emitent în vederea extinderii activității să nu fie la nivelul
așteptărilor și estimărilor, situație care ar putea genera efecte negative asupra situației
financiare a Societății.
Riscul asociat cu realizarea prognozelor
Prognozele financiare pornesc de la premisa îndeplinirii planului de dezvoltare a
afacerii. Societatea își propune să emită periodic prognoze privind evoluția principalilor
indicatori economico-financiari pentru a oferi potențialilor investitori și pieței de capital
o imagine fidelă și completă asupra situației actuale și a planurilor de viitor avute în
vedere de companie, precum și rapoarte curente cu detalierea elementelor
comparative între datele prognozate și rezultatele efective obținute. Prognozele vor fi
parte a rapoartelor anuale și semestriale, iar politica privind prognozele urmează să fie
publicată pe site-ul societății. Prognozele vor fi făcute într-o manieră prudentă, însă
există riscul de neîndeplinire al acestora, prin urmare, datele ce urmează a fi raportate
de companie pot fi semnificativ diferite de cele prognozate sau estimate, ca rezultat al
unor factori care nu au fost prevăzuți anterior sau al căror impact negativ nu a putut
fi contracarat sau anticipat.
Riscul economic si politic
Activitatea si veniturile Emitentului pot fi afectate de condițiile generale ale mediului
economic din România, iar o încetinire sau recesiune economică ar putea avea efecte
negative asupra profitabilității și a operațiunilor. Astfel de condiții macroeconomice
nefavorabile ar putea duce la o creștere a ratei șomajului, reducerea consumului și a
puterii de cumpărare, ceea ce ar putea afecta cererea pentru produsele comercializate
de Emitent.
Riscul fiscal, legislativ și riscul legat de reglementari
Afacerile de zi cu zi, precum și planurile de dezvoltare ale Emitentului pot fi afectate
de eventuale modificări legislative. Acest lucru ar putea încetini expansiunea, având
efecte asupra planului de afaceri pentru următorii ani precum și asupra rezultatelor
operaționale ale Emitentului.
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Riscul de preț
Compania lucrează sub model EPC (Engineering, Procurement, Construction), sub care,
în unele cazuri, trebuie să garanteze prețul livrării soluției "la cheie". Riscul de preț
afectează Emitentul în măsura în care prețurile la furnizorii de componente,
echipamente, materiale și utilități cresc fără ca Emitentul să poată îngloba profitabil
variațiile negative în prețul său final în condițiile menținerii cifrei de afaceri, respectiv,
fără să poată minimiza efectele adverse prin gestiunea costurilor. Emitentul adresează
acest risc printr-un control riguros al costurilor. Aceste măsuri permit dimensionarea
marjelor de profit așa încât, odată materializat riscul de preț, impactul negativ al
acestuia să poată fi absorbit la nivelul prețului serviciului final. Compania gestionează
acest risc prin colaborarea cu companii mari și recunoscute la nivel local și internațional.
Clienții cu care Simtel colaborează sunt companii cu cifre de afaceri de aproximativ sute
de milioane de euro, iar riscul acestora de a intra in imposibilitatea de plată a serviciilor
este relativ scăzut.
Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate este inerent operațiunilor companiei și este asociat cu deținerea
de stocuri, creanțe sau alte active și de transformarea acestora în lichidități într-un
interval de timp rezonabil, astfel încât Compania să își poată îndeplini obligațiile de
plată către creditorii și furnizorii săi. În cazul neîndeplinirii de către Companie a acestor
obligații de plată sau a indicatorilor de lichiditate prevăzuți în contract, creditorii
Societății (furnizorii comerciali, băncile, etc.) ar putea începe acțiuni de executare a
activelor principale ale Societății sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii
insolvenței Societății, ceea ce ar afecta în mod semnificativ și negativ deținătorii de
acțiuni și activitatea, perspectivele, situația financiară și rezultatele operațiunilor
Companiei.
Emitentul își monitorizează constant riscul de a se confrunta cu o lipsă de fonduri
pentru desfășurarea activității, prin planificarea și monitorizarea fluxurilor de numerar
însă întrucât nu se pot previziona cu exactitate veniturile nete există riscul ca această
planificare să fie diferita față de ceea ce se va întâmpla în viitor.
Riscul gradului de indatorare
Emitentul are contractate facilități de credit, atât pe termen scurt, pentru finanțarea
activității curente, cât și pe termen lung pentru finanțarea unor investiții. Aceste
contracte de credit pot conține numeroase cerințe, inclusiv condiții afirmative, negative
și financiare. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții poate duce la activarea
clauzei prin care creditul tras devine imediat scadent și este posibil ca Societatea să nu
dispună de lichidități suficiente pentru a satisfice obligațiile de rambursare în cazul
accelerării acestor obligații. Este posibil ca Emitentul să nu poată genera un flux de
numerar din operațiuni suficient și astfel nu există nici o asigurare ca Societatea va
avea acces la imprumuturi viitoare, în sume suficiente, care să permită plata datoriilor.
Este posibil să fie nevoie de adoptarea uneia sau mai multor alternative, cum ar fi
reducerea sau întârzierea cheltuielilor planificate și a investițiilor, vânzarea activelor,
restructurarea datoriilor, obținerea de capitaluri suplimentare sau refinanțarea datoriei.
Este posibil ca aceste strategii alternative să nu fie disponibile în termeni satisfacători.
Abilitatea societății de a-și refinanța datoriile sau de a obține finanțări suplimentare în
condiții rezonabile din punct de vedere comercial, va depinde, printre altele, de starea
financiară la momentul respectiv, de restricțiile acordurilor care reglementează datoriile
curente și de alți factori, inclusiv de starea piețelor financiare și a piețelor în care
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Societatea activează. Dacă Societatea nu generează un flux de numerar din operațiuni
suficient și dacă alternativele menționate anterior nu sunt disponibile, este posibil ca
Societatea să nu dispună de suficient numerar care să-i permita să-și îndeplinească
toate obligațiile financiare.
Riscul ratei dobânzii și surselor de finanțare
Unele din aceste contracte de finanțare ale Societății prevăd o rată variabilă a dobânzii.
Prin urmare, Societatea este expusă riscului majorării acestei rate a dobânzii pe durata
contractului de finanțare, ceea ce ar putea determina plata unei dobânzi mai mari și
ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare și
rezultatelor operațiunilor Societății. De asemenea, în cazul deteriorării mediului
economic în cadrul căruia operează Emitentul, acesta s-ar putea găsi în imposibilitatea
contractării unor finanțări noi în condițiile de care a beneficat anterior, fapt ce ar putea
duce la creșterea costurilor de finanțare și ar afecta în mod negativ situația financiară
a Societății.
Riscul de contrapartidă
Riscul de contrapartidă – acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să
nu își îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui
contract de client, ducând astfel la o pierdere financiară. Societatea este expusă riscului
de credit din activitățile sale de exploatare (în principal pentru creanțe comerciale
externe) și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții
financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare.
Riscul asociat cu litigiile
În contextul derulării activității sale, Emitentul este supus unui risc de litigii, printre
altele, ca urmare a modificărilor și dezvoltării legislației. Este posibil ca Emitentul să fie
afectat de alte pretenții contractuale, plângeri și litigii, inclusiv de la contrapărți cu care
are relații contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare, precum și de
orice publicitate negativă pe care o atrage un astfel de eveniment. La momentul
întocmirii acestui Memorandum, Emitentul Simtel Team S.A. nu era implicat în nicium
litigiu în calitate procesuală activă sau pasivă.
Riscul asociat pandemiei de COVID-19
Anul 2020 a fost marcat de izbucnirea și amplificarea pandemiei COVID-19
(desemnarea oficială de către OMS). La momentul elaborării acestui raport, Societatea
a fost afectată marginal de pandemia de COVID-19. Societatea a implementat măsuri
concrete pentru a-și proteja angajații dintr-un stadiu foarte timpuriu (lucru în ture fără
ca angajații să se intersecteze, purtarea obligatorie a maștii, dezinfectări multiple ale
spațiilor, lucru de acasă/prezența prin rotație pentru angajații administrativi) și susține
intens campania de vaccinare. Cu toate acestea, există în continuare riscurile legate
de blocarea temporară a activității societății, datorită înregistrării unui număr mare de
cazuri simultane în cadrul organizației, riscuri care pot afecta performanța operațională
și financiară a companiei.
Riscul asociat cu sistemele IT
Eficiența activității Societății depinde într-o oarecare măsură de sistemele IT de
gestiune utilizate de aceasta. O defecțiune sau o breșă a sistemelor de informații ale
Societății ar putea perturba activitatea Societății, ar putea determina dezvăluirea sau
utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale sau patrimoniale, daune ale
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reputației Societății, creșterea costurilor acesteia sau ar putea determina alte pierderi.
Materializarea oricărora dintre deficientele de mai sus ar putea avea un efect negativ
asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Societății.
Risc privind protecția datelor cu caracter personal
Societatea colectează, stochează și utilizează, în cadrul operațiunilor sale, date cu
caracter comercial sau personal referitoare la parteneri comerciali și angajați, care sar putea afla sub protecție contractuală sau legală. Deși încearcă să aplice măsuri de
prevenire în vederea protejării datelor clienților și angajaților în conformitate cu
cerințele legale privind viața privată, posibile scurgeri de informații, încălcări sau alte
nerespectări ale legislației pot avea loc în viitor sau este posibil să se fi produs deja.
Societatea lucrează, de asemenea, cu furnizori de servicii și anumite societăți de
software care pot constitui, de asemenea, un risc pentru Societate în ceea ce privește
respectarea de către aceștia a legislației relevante și a tuturor obligațiilor privind
protecția datelor impuse acestora sau asumate de aceștia în contractele relevante
încheiate cu Societatea.
În cazul în care se produc orice incălcări ale legislației privind protecția datelor, acestea
pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despăgubire, urmărirea penală a
angajaților și directorilor, daune ale reputației și perturbarea clienților, cu un posibil
efect negativ asupra activității, perspectivelor, rezultatelor operațiunilor și situației
financiare ale Societății.
Riscul de poprire a conturilor Emitentului
Poprirea conturilor este o măsură de executare silită care poate fi aplicată pentru o
companie. Astfel, conturile Emitentului pot fi blocate ca rezultat al popririi, în cazul în
care creditori ai Emitentului solicită această măsură pentru a-și recupera creanțe.
Poprirea conturilor Emitentului atrage blocarea sumelor din conturile poprite și poate
conduce la îngreunarea sau imposibilitatea companiei de a își onora obligații ulterioare,
în termenii agreați.
Risc asociat cu insolvența și falimentul
Legislația din România privind falimentul și executarea nu oferă același nivel de
drepturi, remedii și proiecții de care se bucură creditorii conform regimurilor juridice
din alte jurisdicții ale Uniunii Europene. În special, legislația și practica privind
falimentul și executarea din România pot face recuperarea de către Emitent a sumelor
legate de creanțele garantate și negarantate în instanțele din România mult mai dificilă
și îndelungată comparativ cu alte țări. În ultimii ani, insolvența în România a cunoscut
o dinamică nefavorabilă, societățile insolvabile, precum și societățile care au raportat
pierderi nete, fiind în mare parte responsabile de înrăutățirea disciplinei de plată în
întreagă economie. Incapacitatea de a obține remedii legale eficiente într-un timp
rezonabil poate afecta în mod negativ activitatea, situația financiară, rezultatele
operațiunilor, lichiditatea sau perspectivele Emitentului.
Riscuri legate de ofertă și de acțiuni
Acțiunile ar putea să nu fie o investiție potrivită pentru toți investitorii
Fiecare potențial investitor în Acțiuni trebuie să determine gradul de adecvare al
investiției în lumina propriilor împrejurări. În special, fiecare potențial investitor ar
trebui:
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-

să aibă cunoștințe și experiență suficientă pentru a face o evaluare semnificativă
a avantajelor și riscurilor investitiei în Acțiuni;

-

să aibă acces și să dețină instrumente analitice adecvate pentru a evalua, în
contextul propriei sale situații financiare specifice, o investiție în Acțiuni și
impactul pe care o astfel de investitie îl va avea asupra portofoliului său global
de investiții;

-

să înțeleagă temeinic termenii Acțiunilor și să cunoască comportamentul
oricăror indici și a piețelor financiare relevante; și

-

să poată evalua (fie singur, fie cu ajutorul unui consilier financiar) scenarii
posibile privind factorii economici, rata dobânzii și alți factori care ar putea
afecta investițiile și capacitatea acestora de a suporta riscurile aplicabile.

Potențialii Investitori nu ar trebui să investească în Acțiuni decât dacă au expertiza (fie
singuri, fie cu ajutorul unui consilier financiar) pentru a evalua modul în care vor
funcționa Acțiunile în condiții în schimbare, efectele asupra valorii acestor Acțiuni și
impactul pe care aceste investiții îl vor avea asupra portofoliului de investiții al
potențialului investitor. Activitățile de investiții ale investitorilor fac obiectul legilor și
regulamentelor aplicabile investițiilor și/sau analizei sau reglementării de către anumite
autorități iar fiecare potențial investitor ar trebui să consulte consilierii juridici sau
autoritățile de reglementare corespunzătoare.
Regim fiscal
Potențialii cumpărători și vânzători de Acțiuni ar trebui să aibă în vedere că li se poate
cere să plătească impozite sau alte taxe documentate sau comisioane, în conformitate
cu legile și practicile din România. Potențialilor investitori li se recomandă să nu se
bazeze doar pe informațiile de natură fiscală conținute în Prezentul Document, ci să
apeleze la proprii consultanți în legătură cu obligațiile lor fiscale specifice aplicabile
achiziției, deținerii sau vânzării de Acțiuni. Doar acești consultanți sunt în măsură să
aprecieze în mod corect situația particulară a fiecărui potențial investitor. Această
analiză cu privire la investiție se impune a fi coroborată cu secțiunile privind regimul
fiscal din acest document.
Modificări legislative
Condițiile Acțiunilor (inclusiv orice obligații necontractuale care rezultă din acestea sau
în legătură cu acestea) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui
Document. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce priveste impactul oricărei posibile
hotărâri judecătorești sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a
unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare documentui.
Riscul investiției directe în acțiuni
Investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție directă în
acțiuni, care este mult mai mare decat riscul asociat unei investiții în titluri de stat sau
participații în fonduri de investiții, având în vedere caracterul volatil al piețelor de capital
și prețurilor acțiunilor.
Riscul asociat cu listarea acțiunilor Societății pe piața AeRO - SMT –
prețul viitor pe acțiune și lichiditatea tranzacțiilor
Prețul acțiunilor și lichiditatea tranzacțiilor pentru societățile listate pe SMT depinde de
numărul și mărimea ordinelor de cumpărare și vânzare plasate de investitori. Nu poate
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exista nicio garanție asupra prețului viitor al acțiunilor Societății după debutul pe piața
AeRO - SMT și nicio garanție asupra lichidității acestora. Nu este posibil să se garanteze
faptul că un investitor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând, la un preț
satisfacător.
Acțiunile pot să nu fie tranzacționate în mod activ
Ulterior admiterii la tranzactionare în cadrul AeRO - SMT – Sistemului Multilateral de
Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, este posibil ca Acțiunile să nu
aibă o piață de tranzacționare definită și, de asemenea, este posibil ca o astfel de piață
să nu se dezvolte niciodată. Dacă, totuși, se va dezvolta o piață de tranzacționare, este
posibil ca aceasta să nu fie foarte lichidă. Prin urmare, este posibil ca investitorii să nu
reușească să-și vândă Acțiunile cu ușurință sau la prețuri care să le asigure un
randament comparabil cu cel obținut în cazul unor investiții similare, care au dezvoltat
o piață secundară. Nu există nicio garanție ca Acțiunile, chiar și în cazul în care se
așteaptă să fie listate la BVB, vor fi tranzacționate în mod activ, și în caz contrar, o
astfel de situație ar fi de natură să determine o creștere a volatilității prețului și/sau să
aibă un impact nefavorabil asupra prețului Acțiunilor.
Faptul că Acțiunile emise ar putea fi admise la tranzacționare pe AeRO - SMT nu
garantează tranzacționarea în mod activ a acestora.
Valoarea de piață a acțiunilor
Valoarea Acțiunilor depinde de o serie de factori interdependenți care includ
evenimente economice, financiare și politice care au loc în România sau în altă parte
din lume, inclusiv factori care afectează piețele de capital în general și bursele de valori
pe care se tranzacționează Acțiunile. Prețul la care un deținător de Acțiuni va putea să
vândă Acțiunile ar putea conține o reducere din prețul de cumpărare plătit de
respectivul cumpărător, ce ar putea fi substanțială.
Alte riscuri
Investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior
sunt cele mai semnificative riscuri de care societatea are cunoștință la momentul
redactării documentului. Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu includ în
mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activității Emitentului, iar societatea nu
poate garanta faptul că ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori
de risc și incertitudini de care societatea nu are cunoștința la momentul redactării
documentului și care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare,
performanțele și realizările emitentului și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor
companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile
necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității investiției.
Prin urmare, decizia investitorilor potențiali, dacă o investiție în instrumentele
financiare emise de către Emitent este adecvată, ar trebui să fie luată în urma unei
evaluări atente atât a riscurilor implicate, cât și a celorlalte informații referitoare la
emitent, cuprinse sau nu în acest document.
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19. Oferte de valori mobiliare derulate în

perioada de 12 luni anterioară listării

Simtel Team s-a transformat dintr-o Societate cu Răspundere Limitată în Societate pe
Acțiuni în data de 01.03.2021. O dată cu transferul către S.A., capitalul social al
companiei a fost majorat de la 2.000 lei (constând din 200 părți sociale de 10 lei
fiecare), până la 1.200.000 lei (împărțit în 6.000.000 de acțiuni nominative, fiecare cu
o valoare nominală de 0,2 lei).
Înainte de plasamentul privat, dar după transferul către structura SA, fondatorii Simtel
Team au oferit spre vânzare angajaților o parte din acțiunile existente, deținute de
către cei 3 fondatori. Acesta a fost modul de recompensare a angajaților care au
sprijinit dezvoltarea afacerilor pe tot parcursul anilor. Angajații au primit acțiuni spre
cumpărare la o valoare nominală, de 0,2 lei pe acțiune și au fost obiectul unui contract
de vânzare-cumpărare semnat cu fondatorii. În acest mod, 113.400 acțiuni au fost
transferate către 41 persoane fizice – angajații.
În plus, unora dintre acționarii care și-au exprimat interesul de a obține mai multe
acțiuni, fondatorii au vândut acțiuni la un preț similar cu cel din plasamentul privat. În
acest mod, 25.200 acțiuni au fost transferate către 6 persoane fizice.
În cadrul plasamentului privat, care a început în data de 27 mai 2021, un total de
1.055.000 de acțiuni, respectiv 15% din capitalul social al companiei, au fost vândute
investitorilor la prețul de 13 lei pe acțiune. 154 de investitori individuali și profesioniști
au participat la plasament. Oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei
suprasubscrieri de 3,15 ori, investitorii plasând ordine în valoare totală de 43,15
milioane de lei. După închiderea cu succes a plasamentului privat, capitalul social al
Simtel Team S.A. a crescut cu 1.055.000 de acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare
nominală de 0,2 lei. Prin urmare, capitalul social al Simtel Team S.A. a ajuns la
1.411.000 lei, împărțit în 7.055.000 de acțiuni nominative, fiecare cu o valoare
nominală de 0,2 lei.
După închiderea plasamentului privat, cei trei fondatori - Iulian Nedea, Sergiu
Bazarciuic și Radu Vilău au vândut un total de 352.750 acțiuni (5% din capitalul social)
din deținerile lor către Paval Holding SRL. Vânzarea acțiunilor a fost efectuată la un
preț egal cu cel din plasamentul privat - de 13 lei/acțiune.
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20. Planuri legate de viitoare operațiuni pe

piața de capital

Conducerea Simtel estimează că va investi sume considerabile în următorii 7 ani în
construcția de centrale fotovoltaice pentru clienți din România. Având în vedere că
piața energiei regenerabile se află într-o perioadă importantă de dezvoltare, compania
are în vedere să atragă în mod constant capital de la investitorii la BVB, an de an,
pentru a finanța această creștere. Compania are în plan opțiunea de a realiza alte
operațiuni pe Bursa de Valori București, fie majorări de capital sau emisiuni de
obligațiuni corporative.
Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că există posibilitatea ca acționarii actuali
să decidă, împreună sau individual, să vândă părți mici din afacere pe piața secundară.
Cu toate acestea, intenția celor trei acționari actuali este de a menține pachetul
majoritar în afacere.
Așa cum este specificat în politica privind dividendele, compania intenționează să
recompenseze investitorii prin distribuirea de dividende prin sistem hibrid – majorare
prin capitalizare a profiturilor, și restul potențial sub formă de dividende. În anii în care
compania va avea nevoie de acces la capital pentru a-și realiza planurile de dezvoltare,
conducerea are în vedere posibilitatea de a capitaliza profit sub formă de acțiuni
gratuite, respectiv realizarea de majorări de capital cu aport de capital, fără de a
distribui dividende cash.

21. Numirea Auditorilor
Auditorul financiar al Simtel Team S.A. este 3B EXPERT AUDIT SRL, Membru exclusiv
în România al Russell Bedford International (RBI) – o rețea globală de firme
independente de servicii profesionale. 3B Expert Audit are sediul social în Strada Aurel
Vlaicu, nr. 114, Sector 2, București, România, cod fiscal 10767770, și este membru al
Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 073/2001.
3B EXPERT AUDIT a auditat rezultatele financiare aferente anului 2020, prezentate în
cadrul documentului.
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22. Societăți afiliate și procentul de acțiuni

deținute

Societatile afiliate și/sau legate sunt:
-

Simtel Industrial Control SRL, în care Simtel Team S.A. deține 75% din părțile
sociale. Societatea nu are în prezent activitate, având venituri nule în 2019 și
2020, dar deține un teren extravilan de 3 hectare în Mangalia, județul
Constanța, pe care își dorește să dezvolte un proiect fotovoltaic ready-to-build
sau la cheie.

-

Plesoiu Solar SRL, în care Simtel Team S.A. deține câte 99% din părțile sociale,
restul fiind deținute de asociatul Radu Vilău. Societatea nu are în prezent
activitate având venituri nule în 2019 și 2020, dar deține un teren intravilan de
2,2 hectare în localiatea Pleșoiu, județul Olt, pe care își dorește să dezvolte un
proiect fotovoltaic ready-to-build sau la cheie.

-

Ravilate SRL, în care asociatul Emitentului, Radu Vilău, deține 100% din părțile
sociale. Simtel Team S.A. externaliza în trecut unele servicii de verificare a
calității și alte servicii în domeniul telecomunicațiilor către Ravilate SRL. În 2020,
Ravilate SRL a avut o cifră de afaceri de 475.000 RON și un profit net de 179.546
RON. Începând cu 2021, activitatea de externalizare către Ravilate SRL se va
încheia.

-

Eurocom Center SRL, în care asociații fondatori ai Simtel Team S.A. dețin
împreună 100% din părțile sociale. Eurocom Center SRL a fost prima societate
înființată în cadrul grupului Simtel, însă Simtel Team S.A. a crescut constant dea lungul anilor, astfel că în 2017, activitatea Eurocom Center SRL a fost
încheiată.
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ANEXE
1. Sinteza contului de profit si pierdere cu explicatia variatiilor
semnificative
Situațiile financiare individuale din 2020 au fost auditate de compania 3B Expert Audit
S.R.L (www.auditor.ro) cu sediul pe Strada Aurel Vlaicu, nr. 114, Sector 2, București,
România, J40/6669/1998, CUI 10767770, înregistrat în Registrul Public Electronic cu
nr. 73, prin reprezentant legal auditor certificat Badiu Anișoara Adriana înregistrat în
Registrul Public Electronic cu nr. 77.
Cont de profit si pierdere (RON)
Venituri
Energie
Telecom
Automatizări
Altele

2018
14.068.084
5.076.840
7.561.595
734.686
694.963

2019
23.077.537
16.599.291
5.434.760
916.560
126.926

2020A
42.050.903
28.937.894
11.697.623
849.248
566.138

Cheltuieli cu materialele
Cheltuieli cu personalul
Chirii, utilități, mentenanță
Transport și deplasari
Cheltuieli cu terții
Alte cheltuieli

(2.541.539)
(1.617.840)
(245.000)
(654.802)
(6.221.126)
(397.786)

(9.224.299)
(2.142.056)
(363.682)
(872.134)
(8.006.784)
(417.531)

(19.402.369)
(2.825.192)
(484.555)
(995.800)
(12.052.280)
(489.382)

EBITDA
Cheltuieli cu amortizarea

2.389.991
(239.713)

2.051.050
(403.151)

5.801.324
(501.735)

Profitul din exploatare
Cheltuieli cu dobânzile
Alte câștiguri/pierderi financiare

2.150.278
(47.044)
(13.437)

1.647.900
(221.577)
(56.952)

5.299.589
(438.407)
(196.048)

Cheltuiala cu impozitul pe profit
Profitul net

(311.117)
1.778.680

(233.984)
1.135.386

(709.488)
3.955.647

* A=Auditat

Sursa: Simtel Team S.A.

Venituri
În perioada analizată, veniturile operaționale ale companiei au înregistrat creșteri
semnificative.
În 2019, ritmul de creștere a fost de 64%, în special pe fondul unei majorări de 3,3x
a vânzărilor diviziei de inginerie în energie regenerabilă, ca urmare a înmulțirii
proiectelor de instalare, inginerie și construcție a proiectelor fotovoltaice pentru clienți
persoane juridice. Acest element a influențat pozitiv atât vânzările provenite din
proiecte noi, cât și vânzările provenite din serviciile de mentenanță oferite de Emitent
după instalare, care au un caracter recurent.
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În 2020, ritmul de creștere a accelerat la +82%, susținut în continuare de divizia de
energie, dar și de cea de telecomunicații, unde vânzările au crescut de mai bine de
două ori, ca urmare a demarării proiectului RoNet, care își propune conectarea GSM a
zonelor albe din România (care nu sunt acoperite cu semnal în prezent).
Veniturile diviziei de Automatizări industriale au fost relativ constante pe perioada de
analiză, Emitentul concentrându-se în special pe celelalte linii de business, care ofereau
oportunități de piață mai importante.
La categoria alte venituri sunt înregistrate veniturile din închirierea unui spațiu
comercial deținut de Emitent și alte tipuri de venituri operaționale care nu se
încadrează în diviziile principale de business.
EBITDA
Indicatorul EBITDA nu a fost auditat, reprezintă profitul înainte de plata dobânzii,
impozitelor, deprecierii și amortizării și a fost calculat ca suma între Profitul din
Exploatare și Ajustările de valoare privind imobilizările.
Pe parcursul perioadei analizate, indicatorul EBITDA a înregistrat o creștere de 2,4x
ori, de la circa 2,4 milioane RON în 2018, la 5,8 milioane RON în 2020, pe fondul
creșterii vânzărilor și generării economiilor de scară, în special în zona cheltuielilor cu
personalul și colaboratorii terți.
În anul 2019, în comparație cu 2018, se observă o ușoară scădere a profitabilității
EBITDA atât ca valoare absolută cât și ca marjă, ca urmare a intensificării activității
diviziei de energie, care a presupus o creștere semnificativă a cheltuielilor cu
materialele (mărfuri, materii prime etc.) utilizate în proiectele derulate de Emitent,
creștere care nu a fost acoperită de la început de economiile de cost generate pe
seama celorlalte categorii de cheltuieli (personal, terți etc.).
Profitul din exploatare
Profitul din exploatare este determinat ca diferența între EBITDA și cheltuielile cu
deprecierea și amortizarea. În perioada analizată, evoluția indicatorului a urmărit în
principal evoluția EBITDA, în condițiile în care cheltuielile cu amortizarea au crescut
nesemnificativ între 2018 și 2020.
Profitul Net
Pe parcursul perioadei analizate, Profitul Net a crescut de mai bine de două ori, de la
circa 1,8 milioane RON în 2018 la 4,0 milioane RON în 2020, urmărind evoluția profitului
operațional.
Principalele elemente care influențează profitul net față de profitul operațional sunt
reprezentate de:
-

Cheltuielile cu dobânzile, care au crescut de la 47 mii RON în 2018 la 438 mii
RON în 2020, ca urmare a intensificării activității de finanțare, necesară pentru
a sprijini creșterile susținute ale cifrei de afaceri;

-

Alte câștiguri/pierderi financiare, reprezentate în special de diferențele de curs
de schimb;

-

Cheltuiala cu impozitul pe profit.
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2. Sinteza pozitiei financiare / bilanțul, cu explicația variațiilor
semnificative
Situațiile financiare individuale din 2020 au fost auditate de compania 3B Expert Audit
S.R.L (www.auditor.ro) cu sediul pe Strada Aurel Vlaicu, nr. 114, Sector 2, București,
România, J40/6669/1998, CUI 10767770, înregistrat în Registrul Public Electronic cu
nr. 73, prin reprezentat legal auditor certificat Badiu Anișoara Adriana înregistrat în
Registrul Public Electronic cu nr. 77.
RON

2018
3.648.820
3.462.973
185.848

2019
3.662.466
3.486.995
175.471

2020A
4.036.642
3.398.088
638.554

Active curente

7.559.208
416.484
10.128.164
(2.985.440)

17.802.111
3.247.760
14.318.202
236.148

26.812.671
3.403.143
22.918.152
491.376

TOTAL ACTIVE

11.208.029

21.464.576

30.849.314

Capitaluri propria

2.796.878
1.000
200
1.016.998
1.778.680

7.232.647
1.000
200
3.275.800
3.955.647

Datorii pe termen scurt

5.868.250
0
5.174.654
693.596

3.277.000
1.000
200
2.140.414
1.135.386
`
15.406.605
4.500.000
8.856.890
2.049.716

21.689.017
6.091.776
12.926.054
2.671.187

Datorii pe termen lung

2.542.900
2.542.900

2.780.971
2.780.971

1.927.649
1.927.649

11.208.029

21.464.576

30.849.314

Active imobilizate
Imobilizări corporale
Alte imobilizări (inclusiv necorporale)
Stocuri
Creanțe
Casa și conturi la bănci

Capital subscris vărsat
Rezerve
Rezultat reportat
Rezultatul exercițiului
Sume datorate instituțiilor de credit
Datorii comerciale
Datorii fiscale & alte datorii
Sume datorate instituţiilor de credit
TOTAL PASIVE

* A=Auditat

Sursa: Simtel Team S.A.

Active imobilizate
În perioada analizată, activele imobilizate au înregistrat o crestere de 11%, în special
ca urmare a creșterii creanțelor imobilizate, reprezentate de un depozit colateral pentru
finanțarea de tip IMM Invest aceesată in 2020 și de garanții financiare depuse de
societate pentru participarea la diverse licitații.
Principalele imobilizări corporale ale Emitentului sunt: spațiul comercial dobândit în
2018 și deținut în vederea închirierii, mijloacele de transport si mobilierul si
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echipamentele de birou. In 2019 si 2020 au fost realizate investiții de aproximativ 600
mii RON in mijloace de transport si mobilier/echipamente de birou.
Celelalte active imobilizate sunt reprezentate de participațiile deținute la entitățile
afiliate, creanțe imobilizate si active intangibile.
Stocuri
Stocurile au înregistrat o creștere semnificativa in 2019, ca urmare a intensificării
activității diviziei de Energie, unde pentru implementarea proiectelor este nevoie de un
nivel mai ridicat de stocuri de materii prime si mărfuri in comparație cu celelalte linii
de business.
Creanțe
Creanțele au înregistrat o creștere considerabila in perioada analizata, de la 10,1
milioane RON in 2018 la 22,9 milioane RON, cea mai importanta componenta fiind
reprezentata de creanțele comerciale, a caror sold s-a marit an de an in contextul
cresterii sustinute a cifrei de afaceri.
Cu toate acestea, indicatorul care măsoară perioada medie de încasare a creanțelor
comerciale s-a diminuat de la 258 zile la 31.12.2018 la 194 zile la 31.12.2020, semn
că Emitentul și-a îmbunătățit capacitatea de încasare și recuperare a creanțelor. Este
important de menționat că acest indicator are o relevanță punctuală (la momentul
sfârșitului fiecărui an), Emitentul desfășurând în principal o activitate neliniară, pe bază
de proiecte.
Analiză scadențar creante comerciale la 31.12.2020 (clienții cu sold peste
100.000 RON)
Perioada
de incasare
Client 1

< 30 zile

30-60 zile

60-120 zile

>120 zile

7.843.921

7.843.921

Client 2

4.544.700

Client 3

4.544.700

3.379.094

Client 4

1.915.012

Client 5

1.777.001

Client 6

612.790

Client 7

535.480

3.379.094
1.915.012
1.777.001
612.790
535.480

Client 8

180.700

-1.002

Client 9

38.872

92.177

Client 10

127.504

Client 11

121.951

Client 12

102.293

Total

13.035.952

Sold total

179.698
131.048
127.504
121.951

4.445
219.572

Nota: A=Auditat

7.928.239

106.739
91.174

21.274.937

Sursa: SIMTEL TEAM SA

Majoritatea creanțelor comerciale în sold la 31.12.2020 aveau o perioadă de încasare
mai mică de 30 zile, acestea fiind reprezentate în special de creanțele aferente clienților
din divizia de energie, unde termenele de plată sunt de obicei reduse. Creanțele cu
perioade de încasare de peste 30 zile sunt reprezentative pentru clienții diviziei de
telecomunicații, unde termenul de plată este de obicei 90 zile, ceea ce explică suma
de aproximativ 8 milioane RON în sold la 31.12.2020.
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Casa și conturile la bănci
În 2018 soldul lichidităților a înregistrat contabil o valoare negativă, fiind reprezentat
de o facilitate bancară de overdraft. În anii urmatori, soldul acestei facilități a fost
înregistrat în categoria sume datorate instituțiilor de credit pe termen scurt.
Capitaluri proprii
În perioada 2018-2020, valoarea capitalurilor proprii a crescut de 2,6 ori ca urmare a
acumulării de profit, care a fost în mare parte capitalizat pentru continuarea dezvoltării
susținute a activității Emitentului. Emitentul a repartizat dividende de 110 mii RON în
2018, 655 mii RON în 2019, respectiv 2,2 milioane RON in 2021. Din suma repartizată
în 2021, 1,2 milioane RON s-a întors in companie prin majorarea capitalului social
subscris vărsat, care a avut loc în aprilie 2021, ca urmare a transformării Emitentului
din Societate cu Răspundere Limitată (SRL) în Societate pe Acțiuni (SA). În urma
plasamentului privat derulat în data de 27 mai 2021, un total de 1.055.000 de acțiuni
au fost emise si vândute investitorilor la prețul de 13 RON pe acțiune, avand o valoare
nominala de 0,2 RON si o prima de emisiune de 12,8 RON. Astfel, la momentul
redactării prezentului Memorandum, capitalul social al Emitentului este de 1.411.000
RON, fiind compus din 7.055.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.
Datorii comerciale – furnizori, stat, altele
Datoriile comerciale către furnizori înregistrează un trend de creștere în perioada
analizată, atingând în 2020 valoarea de 12,9 milioane RON, fiind de 2,5x mai mari față
de 2018. Această evoluție este normală, având în vedere evoluția veniturilor companiei
în aceeași perioadă.
Perioada medie de plată a furnizorilor a înregistrat o ușoară scădere, de la 134 zile la
31.12.2018 la 112 zile la 31.12.2020. Este important de menționat că acest indicator
are o relevanță punctuală (la momentul sfârșitului fiecărui an), Emitentul desfășurând
în principal o activitate neliniară, pe bază de proiecte.
Celelalte datorii comerciale sunt reprezentate în special de datoriile fiscale, în speță
TVA de plată, care înregistrează o creștere a soldului în perioada analizată, tot ca
urmare a creșterii activității operaționale.
Datorii financiare
Datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate de:
-

împrumuturi bancare pe termen scurt, pentru finanțarea activității curente, în
sumă de circa 5,4 milioane RON la final de 2020, compuse din două facilități de
tip linie de credit, una cu un plafon de 4,5 milioane RON și una cu un plafon de
1 milion RON, atrasă prin programul IMM Invest, precum și din porțiunea pe
termen scurt a datoriilor pe termen lung.

-

împrumuturi bancare pe termen lung (cu scadența mai mare de 1 an), în sumă
de 1,9 milioane RON, compuse din:
-

un credit de investiții pe termen lung, utilizat pentru achiziția spațiului
comercial dat în chirie, cu scadenta in 10.12.2027.
un credit pentru cheltuieli generale pe termen mediu scadent in
09.05.2022.
leasinguri financiare cu sold de 300 mii RON, utilizate pentru achiziția de
autoturisme pentru echipele de teren.
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Per total, soldul datoriilor financiare a înregistrat o creștere de 3,2x pe parcursul
perioadei analizate (2018-2020), până la 8 milioane RON în 2020. Această creștere
vine în contextul strategiei de creștere accelerată abordată de Emitent, care a presupus
investiții atât în active corporale (mijloace de transport), cât și în finanțarea activității
curente odată cu creșterea numărului de proiecte implementate.
Gradul de îndatorare
RON
Datorii financiare
Casa și conturi la banci
Datorii Financiare Nete
Cheltuieli cu dobânzile
EBITDA
Rata de acoperire a cheltuielilor cu
dobânzile (EBITDA)
Datorie Financiară Netă / EBITDA

* A=Auditat

2018
2.542.900
(2.985.440)
5.528.341

2019
7.280.971
236.148
7.044.823

2020A
8.019.426
491.376
7.528.050

(47.044)
2.389.991

(221.577)
2.051.050

(438.407)
5.801.324

50,8 x

9,3 x

13,2 x

2,3 x

3,4 x

1,3 x

Sursa: Simtel Team S.A.

Gradul de îndatorare al companiei se situează la valori confortabile, datoriile financiare
nete reprezentând aproximativ 130% din EBITDA anului 2020, iar cheltuielile cu
dobânzile fiind acoperite de peste 13 ori din profitul operațional EBITDA. Rata de
acoperire a cheltuielilor cu dobanzile din EBITDA, se calculeaza prin impartirea
rezultatului operational EBITDA realizat de companie intr-un exercitiu financiar la
totalul cheltuielilor cu dobanzile inregistrate de companie in acel exercitiu financiar.
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3. Bugete, cel puțin pentru anul în curs și, dacă există, pentru o perioadă
de 3-5 ani, incluzând ipoteze
RON
Venituri
Energie
Telecom
Automatizări
Altele
Cheltuieli cu
materialele
Cheltuieli cu
personalul
Chirii, utilități,
mentenanță
Transport și
deplasări
Cheltuieli cu terții
Alte cheltuieli
EBITDA
Cheltuieli cu
amortizarea
Profitul din
exploatare
Cheltuieli cu
dobânzile
Alte câștiguri/pierderi
financiare
Cheltuiala cu
impozitul pe profit
Profitul net

2021P
60.061.786
42.266.016
16.376.672
1.019.098
400.000

2022P
71.091.242
61.036.169
8.188.336
1.426.737
440.000

2023P
87.543.859
75.645.841
9.416.587
1.997.431
484.000

2024P
98.011.111
84.324.062
10.358.245
2.796.404
532.400

2025P
108.029.166
92.134.491
11.394.070
3.914.965
585.640

(27.928.730)

(30.122.884)

(38.661.052)

(46.065.444)

(53.014.583)

(3.753.600)

(4.488.000)

(5.186.333)

(5.849.031)

(6.353.258)

(533.010)

(559.661)

(587.644)

(734.555)

(808.010)

(1.501.545)

(1.706.190)

(2.013.509)

(2.156.244)

(2.268.612)

(16.524.976)
(1.041.784)

(21.581.609)
(624.240)

(24.324.316)
(653.133)

(25.033.281)
(667.190)

(25.694.238)
(678.101)

8.778.140

12.008.659

16.117.872

17.505.366

19.212.364

(542.190)

(466.288)

(484.824)

(504.335)

(524.878)

8.235.950

11.542.371

15.633.047

17.001.031

18.687.486

(376.310)

(328.429)

(714.674)

(867.900)

(1.061.759)

(300.309)

(319.911)

(350.175)

(343.039)

(324.087)

(1.209.493)

(1.743.045)

(2.330.912)

(2.526.415)

(2.768.262)

6.349.838

9.150.986

12.237.286

13.263.677

14.533.378

Nota: A=Auditat; P=Prognozat.

Sursa: Simtel Team S.A.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 a fost aprobat prin hotararea AGA nr.
6 din data de 24.05.2021. Bugetul de venituri si cheltuieli prezentat pentru perioada
2022-2025 nu a fost aprobat formal de organele de conducere ale societatii, fiind
intocmit de catre conducerea Emitentului in scopul redactarii prezentului Memorandum
necesar pentru procesul de admitere la tranzactionare al actiunilor Emitentului.
Fondurile atrase în urma emisiunii de acțiuni vor fi utilizate pentru 4 direcții cheie
identificate de către conducere ca fiind cele mai bune metode de dezvoltare a afacerii
atât vertical cât și orizontal.
Aproximativ 40% din capital pentru investiții în divizia de Energie a companiei,
în special pentru finanțarea proiectelor EPC (‘engineering, procurement and
construction’), precum și pentru dezvoltarea subdiviziei de distribuție B2B de
componente și materiale necesare în construcția de proiecte de energie fotovoltaică.
Dezvoltarea subdiviziei de distribuție va diversifica sursele de venituri pe segmentul de
Energie, o piață care se așteaptă să înregistreze creșteri semnificative în următorii ani.
De asemenea, prin relațiile care vor fi construite cu clienții subdiviziei de distribuție se
preconizează o mai bună reprezentare în teritoriu a serviciilor de EPC oferite de Simtel,
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existând potențial de “cross-selling” și implicit creșterea vânzărilor subdiviziei de
implementare proiecte noi.
Aproximativ 30% din capital pentru tranzacții M&A care să completeze gama
de servicii oferite de Emitent. Se au în vedere companii țintă care activează în zona
de servicii de operare parcuri fotovoltaice, predicție producție/consum energie, stații
de încărcare electrice precum și companii care activează în nișa de robotică industrială.
La momentul redactării acestui Memorandum, conducerea Emitentului se află în discuții
cu mai multe companii țintă, nefiind încă semnat sau agreat un acord de achiziție. În
funcție de rezultatul discuțiilor și negocierilor cu companiile țintă, este posibil ca o
eventuală tranzacție să presupună atât plata în numerar cât și în acțiuni ale
Emitentului, în vederea eficientizării structurii tranzacției și a alinierii intereselor celor
două părți.
Aproximativ 25% din capital pentru dezvoltarea de proiecte fotovoltaice pe sol
până la stadiul ready-to-build, cu continuarea construcției proiectului după
vânzare în calitate de contractor EPC. Prin această linie de dezvoltare, compania va
produce beneficii atât din profitul obținut în urma vânzării proiectelor ready-to-build
precum și prin asigurarea prestării serviciilor de EPC pentru construcția ulterioară a
proiectelor. În funcție de oportunitatile din piață, există și opțiunea dezvoltării
complete, la cheie a proiectelor fotovoltaice și a vânzării ulterioare a acestora.
Aproximativ 5% din capital pentru dezvoltarea unei platforme de monitorizare
și operare a stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice care va completa
paleta de servicii pentru această subdivizie. În cazul implementării cu succes, platforma
va aduce venituri recurente adiționale față de cele de mentenanță, care vor fi obținute
de companie după instalarea stațiilor de încărcare.
Aceste direcții de dezvoltare pot fi realizate atât organic, cât și prin achiziții, conducerea
companiei având ca strategie analizarea ambelor variante și luarea deciziilor punctual
în funcție de oportunitățile disponibile în piață.
De asemenea, diviziile de telecomunicații și automatizări industriale vor fi în continuare
dezvoltate astfel încât să fie în poziții favorabile pentru a profita de oportunitățiile
piețelor în care activează. De exemplu, pentru industria de telecomunicații, este de
așteptat ca odată cu alocarea de frecvențe 5G către operatorii de telefonie mobilă, să
apară o serie de proiecte pentru dezvoltarea tehnologiei 5G în perioada 2022-2025.
Veniturile sunt estimate să crească într-un ritm accelerat în următorii cinci ani, atingand
108 milioane RON în 2025 și având o dinamică anuală medie de +21% între 2020 și
2025). Această creștere a veniturilor este susținută în principal de linia de business de
de energie regenerabilă, care este estimată să crească cu circa 26% anual, în contextul
în care va beneficia de tendințele structurale care au loc în piață și de strategia
Emitentului de dezvoltare expresă în această direcție.
EBITDA este estimată să atingă valoarea de 19,2 milioane RON în 2025, fiind anticipată
și o prognoză de îmbunătățire semnificativă a marjei de profitabilitate la circa 18% în
ultimii ani de prognoză, în principal pe baza economiilor de scară care vor avea loc
odată cu creșterea cifrei de afaceri.
Rezultatul Net este prognozat să ajungă la 14,8 milioane RON în 2025, cu o marjă de
13,5%.
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4. Situațiile financiare ale Emitentului și raportul de audit
Document anexat.
5. Actul constitutiv al Emitentului
Document anexat.
Emitent

Consultant Autorizat
BT Capital Partners S.A

Simtel Team S.A.
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