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Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu 

privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista 
tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la 
tranzactionare pe o piata reglementata. 
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 

Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul, societatea Metal – 

Lemn S.A., în vederea listării pe ATS în Secţiunea Instrumente Financiare listate pe 

ATS, Categoria Acţiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital conform hotãrârii 

A.G.E.A. din data de 19.02.2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- 

a nr.1732/2.IV.2015, Emitentul este o societate pe acţiuni înmatriculată la Registrul 

Comerţului sub numărul J16/1396/19.08.1991, CUI RO 2319619, având un capital 

social de 7.725.454,50 Ron împărţit în 908.877 acţiuni nominative ordinare cu o 

valoare nominală de 8,5 Ron fiecare, evidenţiate prin înscriere în cont. Emitentul a 

depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informaţiile conţinute de 

prezentul Memorandum sunt reale, exacte şi nu sunt de natură a induce în eroare în 

ceea ce priveşte aspectele semnificative. După verificarea acestui Memorandum , 

Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul său şi confirmă realitatea, 

exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în acesta.  

Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în 

conformitate cu documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de Emitent, 

informaţiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea şi nu conţin 

omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul Memorandumului. Consultantul 

Autorizat nu îsi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanţele viitoare ale 

Emitentului. Nimic din conţinutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o 

recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situaţiei  

Emitentului şi nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară. 

Fiecare potenţial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare 

independentă, care să nu fie bazată doar pe informaţiile cuprinse în acest 

Memorandum. Emitentul şi Consultantul Autorizat recomandă potenţialilor Investitori 

consultarea propriilor consultanţi în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale, 

comerciale sau financiare. 

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul 

Autorizat să dea alte informaţii sau să facă alte declaraţii sau aprecieri, cu excepţia 

celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informaţii, declaraţii sau 

aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fi ind 
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făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu îşi asumă 

nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că 

situaţia Emitentului, precum şi datele şi informaţiile incluse aici, pot suferi modificări 

după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a acestui 

Memorandum. 

 

1. PERSOANE RESPONSABILE 

Acest Document de Prezentare a societăţii Metal – Lemn S.A, în vederea listării 

pe ATS în Secţiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria Acţiuni din 

cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către S.S.I.F. BT SECURITIES 

S.A., în calitate de Consultant Autorizat. S-au folosit informaţiile puse la dispoziţia 

sa de către Emitent – SOCIETATEA METAL-LEMN S.A. şi/sau a unor informaţii 

provenite din alte surse indicate în mod corespunzător. 

Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Prezentare sunt 

aşadar Emitentul şi Consultantul Autorizat. Emitentul este societatea Metal-Lemn 

S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/1396/19.08.1991, cod unic de înregistrare 

RO 2319619, cu sediul social în Municipiul Craiova, B-dul Decebal, nr.85, judeţul Dolj 

reprezentată prin Dl. Mihai Marin în calitate de Administrator. Consultantul 

Autorizat este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare “Consultant 

Autorizat”), societate de  servicii de investiţii financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, 

str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare RO 6838953 

reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Roşca, în calitate de Preşedinte Consiliu de 

Administraţie. 

Atât Emitentul cât şi Consultantul Autorizat declară că informaţiile incluse în 

prezentul document de prezentare  sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu 

realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul 

acestuia. 
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Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare 

sunt rezultatul unei analize atente şi diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi 

prezumţii de bună credinţă şi rezonabile. 

În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de 

prezentare conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile 

acestuia şi la acţiunile emise şi că toate acestea sunt reale şi corecte. De asemenea, 

Emitentul confirmă că informaţiile  prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi 

că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Document 

de prezentare sunt exprimate cu bună credinţă. 

 

2. Prezentare Emitent 

 

Denumirea: SOCIETATEA METAL-LEMN S.A. 

Domeniul de activitate : "Fabricarea de mobilă n.c.a." 

Cod CAEN : 3109 

Codul fiscal: RO 2319619 

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J16/1396/1991 

Adresa: Municipiul Craiova, B-dul Decebal, nr.85, judeţul Dolj 

Date contact: Tel: 0251.439.087; Fax: 0251.439.042 

Adresa de e-mail: metallemncraiova@yahoo.com; metallemn@hotmail.com; 

office@metallemn.ro  

Pagina de internet:  www.metallemn.ro  

Numele persoanei de contact: Ciungulescu Georgiana 

Simbol de tranzacţionare: MELE 

Codul ISIN: ROMELEACNOR4 

 
2.1. Scurt istoric al societăţii 

       Societatea Metal-Lemn S.A. a fost înfiinţată în anul 1950, parcurgând în acest 

timp drumul de la o industrie de interes local la o industrie de interes naţional. 

        Din anul 1976, societatea  Metal-Lemn S.A. şi-a modificat capacitatea şi profilul 

în cadrul a două etape de dezvoltare care au vizat atât creşterea gradului de 

mailto:metallemncraiova@yahoo.com
mailto:metallemn@hotmail.com
mailto:office@metallemn.ro
http://www.metallemn.ro/
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tehnicizare a societăţii şi mărirea capacităţii de producţie de mobilă, cât şi trecerea 

la producţia unor bunuri de larg consum pentru secţia mecanic. 

Din 1983 s-a trecut şi la realizarea de mobilier pliant pentru camping, iar în 

anul 1984 a început o altă etapă de dezvoltare şi amplificarea producţiei de mobilier 

din lemn. 

Societatea Metal-Lemn S.A. s-a înfiinţat în baza Legii nr. 15/1990 privind 

reorganizarea şi transformarea unităţilor economice de stat în societăţi comerciale şi 

regii autonome, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, prin 

Hotărârea Guvernului României nr.1254/04.12.1990. 

În ultimii ani, activitatea Metal-Lemn S.A. s-a diversificat foarte mult de la 

fabricarea mobilei, la alte domenii. În incinta sediului central, s -a înfiinţat Metal-

Lemn Business Park, care oferă spre închiriere spaţii de producţie, hale depozitare, 

birouri, spaţii comerciale. Pe o suprafaţă de 9 ha îşi desfăşoară activitatea peste 100 

de firme.  

Un alt proiect business este crearea unui parc industrial în comuna Ghindeni, în 

incinta fostului fostului complex Malu Mare, unde se pot închiria hale de producţie şi 

depozitare, precum şi spaţii pentru creşterea animalelor. Metal-Lemn S.A. a demarat, 

în ultimii doi ani proiecte rezidenţiale: Codlea Residence clădiri de garsionere şi 

apartamente. 

De asemenea, societatea deţine in proprietate clădiri clasate ca monumente 

istorice. 

Societatea este parte în diferite litigii deschise în instanţă, preponderent 

reclamant. 

A accesat linii de credit pentru desfăşurarea activităţii curente, dar şi credite 

de investiţii pentru construcţia de imobile, respectiv achiziţia de clădiri şi terenuri. 

 

2.2. Descrierea activităţii 

Societatea are drept obiect principal de activitate: „Fabricarea de mobilă 

n.c.a.” cu codul CAEN: 3109.  

S.C. Metal-Lemn S.A. este abilitată prin statut şi acte adiţionale să realizeze 

următoarele: 
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 Mobilă corp, mobilier comercial şi mobilă tapiţată; 

 Mobilier pentru camping şi turism, mobilier metalic; 

 Tâmplărie metalică din aluminiu, confecţii metalice, prelucrări 

mecanice, piese de schimb, utilaje pentru industria lemnului; 

 Turnarea fontei şi a metalelor neferoase, fabricarea de articole de 

fierărie şi uz gospodăresc; 

 Comercializarea acestor produse pe piaţa internă şi externă; 

 Executarea de lucrări de întreţinereşi repararea de utilajelor, execuţie 

de SDV-uri pentru terţi; 

 Închirierea spaţii comerciale. 

 

2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului 

       Capitalul social actual al societăţii Metal-Lemn S.A. Craiova este de 7.725.454,50  

Ron, fiind format din 908.877 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune  de 8,5 Ron. 

       Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de 9.06.1997 pe 

Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare MELE. Ultima 

tranzacţionare s-a înregistrat în data de 1.02.2011,la preţul de 2,53 lei, cu o 

capitalizare anticipată de 2.299.458,81 lei, conform datelor preluate de pe site-ul 

Bursei de Valori Bucureşti. 

 

Structura sintetică a acţionariatului la data de 10 Aprilie 2015 este: 

 

Nume/Denumire actionar Nr. actiuni detinute  Procent 

MITRACHE GIGI 727.574 80,0520 

Pers.Fizice 130.588 14,3681 

Pers.Juridice 50.715 5,5800 

TOTAL 908.877 100 

Sursa: Structura sintetică consolidată a deţinătorilor de instrumente financiare 
 
2.4. Conducerea societăţii 

 

        Societatea este administrată de către consiliul de administraţie, compus din 3 

membri. 
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a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii: 

Mitrache Gigi Preşedinte 
Mihai Marin  Membru 
Dumitrescu Emil Membru  
                 

                         1. Mitache Gigi  

         Este Preşedinte al Consiliului de Administraţie, este de profesie inginer. A 

urmat cursurile Facultăţii de electrotehnica ,Craiova (1991-1996), specializarea 

acţionări electrice. Din anul 2007 -2009 a urmat Facultatea de Ştiinţe economice şi 

administrarea afacerilor din Craiova, specilizarea Administrarea afacerilor.  

         La societatea IM GI&GI Craiova a fost asociat din perioada 1990-1991; în cadrul 

societăţii comerciale Atlantic Com Gen S.R.L. a fost asociat unic (1991-1995). A 

ocupat postul de director  al S.C. MGM Titanic production electronics S.R.L. (1995-

2000). 

          În cadrul societăţii Metal-Lemn S.A. a ocupat următoarele funcţii:director 

general (2000-2001); director relaţii publice (2001-2002); manager marketing (2011-

2014). În perioada 2002-2013 a ocupat postul de adminsitrator al societăţii Turnsev 

S.A.  

                         2. Mihai Marin  

         Îndeplineşte funcţia de membru în Consiliul de administraţie din data de 

2.04.2012, este născut la data de 23.04.1966. De profesie este inginer, cu o 

experienţă profesională de aproximativ 25 de ani.  Mandatul este până la data de 

24.04.2016.    

                        3.Dumitrescu Emil 

          Este membru al Consiliului de administraţie. Este născut la data de 21.07.1950. 

De profesie este practician în insolvenţă, cu o experienţă profesională de aproximativ 

25 de ani. Mandatul este până la 24.04.2016. 

 

b) Conducerea executiva este asigurata de : 

Mitrache Gigi Director general 
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                          1. Mitrache Gigi   

          Îndeplineşte funcţia de Director General al societăţii din octombrie 2014. 

Mandatul este până la data de 24,.04.2016.  

 

          Departamentul economic este asigurat de către doamna Stuparu Constantina 

care ocupă postul de contabil şef în cadrul societăţii Metal-Lemn din anul 2007 până 

în prezent. A urmat cursurile Facultăţii Ştiinţe Economice, secţia contabilitate şi 

informatică de gestiune din cadrul Universităţii Mihai Viteazu (2004-2008).  

         În perioada 1990-2006 a îndeplinit funcţia de contabil în cadrul societăţii Metal-

Lemn. 

                        

Situaţia acţiunilor deţinute în societate de Membri Consiliului de Administraţie: 

Nume şi prenume  Număr acţiuni deţinute  

Mitrache Gigi 727.574 

Mihai Marin 45.657 

Dumitrescu Emil 39 

 

2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a acestora 

        Numărul mediu de personal este de 46  salariaţi cu următoarea structură. 

 

Gradul de pregătire  Numărul mediu de muncitori 

Personal cu studii superioare 10 

Personal cu studii medii 36 

Salariaţii societăţii nu sunt organizaţi în cadrul unui sindicat. 

 

2.6. Cota de piaţă  

        Emitentul ocupă o cotă de piaţă de sub 1%, având în vedere oferta mare de 

suprafeţe de închiriat din ţară.  

  

2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business 

         Ponderea cea mai mare în realizarea cifrei de afaceri o au veniturile din chirii, 

respectiv 79,77% 
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2.8. Clienţi principali / Contracte semnificative 

În prezent, Emitentul are o colaborare strânsă cu peste 80 de clienţi, 

colaborare care se desfăşoară pe bază de contracte ferme. Principalii clienţi pe piaţa 

internă sunt: 

 Urgent Cargus 

 Worl Distrib SRL 

 Uniprest S.R.L. 

 Neal Brother S.R.L. 

 Rokor Trading S.R.L.  

 Autoteille S.R.L. 

 

2.9. Principalii Indicatori tehnico-operaţionali  

Activitatea principală desfăşurată de Societatea Metal-Lemn S.A. constă în 

închirierea de spaţii de birouri, depozitare, producţie. 

 

3. Informaţii financiare 

      Situaţiile financiare ale Societăţii Metal Lemn S.A.  pentru anii încheiaţi la 31 

decembrie 2012, 2013 şi 2014 au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii 

Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, a Ordinului MF nr. 3055/2009 pentru aprobarea 

reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, precum şi a Normelor MF 

privind întocmirea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare anuale ale aniilor 2012 - 

2014 au fost auditate de către S.C. ELITE AUDIT S.R.L., autorizaţie 645/10.07.2006, 

reprezentată prin  Vănuţ Mircea auditor financiar, înregistrat la Camera Auditorilor 

Financiari din România cu nr. 1397/2002. 

 

 Elemente de bilanţ 

 
Indicatori 

Exerciţiu financiar (Lei)  

2012 2013 2014 

Active imobilizate – total 40.295.605 41.401.148 44.047.096 

Active circulante – total  2.081.115 2.139.831 2.623.122 

Total active minus datorii curente 40.222.752 39.683.920 41.971.665 

Total capitaluri proprii 38.934.052 36.903.465 37.809.198 

Sursa: Raportul anual 2012, 2013 şi respectiv 2014 
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Activele imobilizate au înregistrat o creştere continuă pe parcursul anilor 2012-

2014, după cum putem observa din tabelul reprezentând elementele de bilanţ, 

acestea au înregistrat în anul 2014 creşterea cea mai semnificativă cu 2.645.948 lei 

mai mult decât în anul 2013.  

Capitalurile proprii au scăzut în anul 2013 faţă de anul 2012 cu 2.030.587 lei, 

iar în anul 2014 a crescut cu 905.733 lei faţă de anul 2013. 

 

           Contul de profit şi pierdere 

 
Indicatori 

Exerciţiu financiar (Lei)  

2012 2013 2014 

Contul de profit şi pierdere 238.011 1.778.867 905.733 

Venituri nete (cifra de afaceri)  4.173.801 4.272.718 3.805.924 

Venituri din exploatare 4.303.673 5.126.388 4.208.791 

Cheltuieli din exploatare 3.823.837 2.983.700 2.924.001 

Sursa: Raportul anual 2012, 2013 şi respectiv 2014 

 

 La finele exerciţiului financiar 2014 societatea a înregistrat venituri din 

exploatare în valoare de 4.208.791 lei cu 917.597 lei mai puţin decât în anul 2013, 

această diminuare este cauzată de scăderea cifrei de afaceri cu 10,93% faţă de anul 

precedent. 

 

 Rezultatul din exploatare  

 
Indicatori 

Exerciţiu financiar (Lei)  

2012 2013 2014 

Cifra de afaceri netă 4.173.801 4.272.718 3.805.924 

Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate  3.823.837 2.983.700 2.924.001 

Cheltuielile activităţii de bază  3.823.837 2.983.700 2.924.001 

Cheltuielile activităţii auxiliare 0 0 0 

Cheltuielile indirecte de producţie  0 0 0 

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri  349.964 1.289.018 881.923 

Cheltuielile de desfacere 0 0 0 

Cheltuielile generale de administraţie 0 0 0 

Alte venituri 129.872 853.670 402.867 

Rezultatul de exploatare  479.836 2.142.688 1.284.790 

Sursa: Note explicative şi politici contabile 2012,2013 şi respectiv 2014 

 

           Din analiza tabelului privind rezultatul din exploatare se poate observa faptul 

că societatea în anul 2013 au fost înregistrate următoarele : 
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Rezultatul de exploatare a înregistrat o creştere cu 1.662.852 lei faţă de anjul 

anterior, de asemenea rezultatul brut aferent cifrei de afaceri a avut un trend 

ascendent cu 939.054 lei faţă de anul precedent.  Alte venituri au înregistrat o 

creştere cu 723.798 lei faţă de anul 2012.  

           În anul 2014 societatea a înregistrat următoarele modificării faţă de anul 2013: 

          Cifra de afaceri a înregistrat o diminuare cu 466.794 lei, alte venituri au scăzut 

cu 450.803 lei, iar rezultatul de exploatare a înregistrat o scădere cu 857.898 lei. 

 

      Situaţiile financiare intermediare aferente raportarii Semestriale ai aniilor 2013, 

respectiv 2014. 

 

         Contul de profit şi pierdere 

 
INDICATORI 

Exerciţiu financiar (Lei)  
30 Iunie 2013 30 Iunie 2014 

I.Venituri totale din care:  2.886.531 2.047.367 

Venituri din exploatare din care:  2.885.615 2.030.395 
Venituri financiare 916 16.972 

II.CHELTUIELI TOTALE din care:  1.444.254 1.388.727 
Cheltuieli din exploatare 1.429.141 1.329.203 

Cheltuieli financiare 15.113 59.524 

III.REZULTATUL BRUT din care:  1.442.277 658.640 
IV.Rezultatul NET  1.277.689 544.755 

Sursă : Raport semestrul I ,la perioada 30 iunie 2013, 2014 

 

Din situaţia de mai sus se constată faptul că veniturile totale în perioada 30 

iunie 2014 s-au diminuat cu 839.164 lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.  

          De asemenea, se remarcă o scădere la cheltuielile totale, acestea au 

înregistrat cu 55.527 lei mai puţin faţă de primele 6 luni ale anului 2013.  

        Rezultatul net al societăţii a înregistrat o diminuare cu 732.934 lei în primele 6 

luni ale anului 2014 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.  

 

3.1. Politica şi practiă privind prognozele  

     Societatea  Metal Lemn S.A.  va stabili o politica şi practică privind prognozele, în 

concordanţa cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe 

AeRO. 
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3.2. Politica şi practică privind dividendele  

   Societatea nu are o politică în ceea ce priveşte acordarea dividendelor,întrucât 

profitul obţinut în ultimii ani nu a fost repartizat rămânând la dispoziţia societăţii.  

     Societatea Metal Lemn S.A. va stabili o politică şi practică de dividende în 

corcondanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă (in concordanţă cu legislaţia şi 

standardele aplicabile) pentru societăţile listate pe piaţa AeRO. 

 

4. Plan de dezvoltare  

     Dezvoltarea de proiecte rezidenţiale şi crearea parcurilor industriale pe 

suprafeţe mari deţinute în proprietate pentru a fi închiriate, închirierea fiind 

activitatea de bază a societăţii. 

 

5. Factori de risc 
 

Riscuri legate de mediul economic din România  

    România -  piaţă emergentã  

     România este o piaţă emergentã, deci potenţialii investitori în Acţiuni trebuie 

să aibã în vedere ca o astfel de piaţă prezintă un nivel mai ridicat de risc în 

comparaţie cu ţãrile mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la 

reducerea activitãţii economice în România pentru anul 2015 sunt legate de 

incertitudinile persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea 

costurilor de finanţare şi la încetarea investiţiilor.  

   Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a 

procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui 

echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de asigurare a 

acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România 

poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la nivel politic, juridic, 

social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economicã, modificări importante 

sau amendamente legislative, creşteri ale ratei inflaţiei, instabilitate 

guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenţii ale Statului în 
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zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se limita la, contribuţiile solicitate 

de Guvern).    

      Generalitati – Piete Emergente 

      Economia din România este în prezent în tranziţie spre o economie de piaţă, 

iar mediul macro-economic este incã instabil. De aceea, piaţa din România implicã 

riscuri mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative. 

Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din România 

sau din alte pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi 

lichidităţii Acţiunilor.   

 Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România 

    Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele 

constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact negativ 

asupra mediului de afaceri şi investiţii din România. În timp ce mediul politic 

românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a 

unei agravãri a situaţiei economice din România şi degradarea standardelor de viaţã 

ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul 

contextului economic şi politic, mai ales pe termen scurt.  

      Legislaţie 

 Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile românesti se 

modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãţile, valorile mobiliare, 

concurenţa şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt adoptate pentru 

a se conforma cu legislaţia Uniunii Europene.   

Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcţionare eficientă a 

pieţelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România.  Protecţia legalã 

împotriva manipulãrii pieţei şi activitãţilor ilegale nu este pusã în aplicare în România 

într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicţii mai dezvoltate. 

 

6. Informaţii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 

     12 luni anterioare listării 

     Nu este cazul. 
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7. Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital 

 Societatea momentan nu are planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de 

capital,dar nu exclude pe viitor astfel de operaţiuni. 

 

8.   Numele auditorilor 

      Situaţiile financiare anuale ale aniilor 2012,2013 şi 2014 au fost auditate de către 

S.C. ELITE AUDIT S.R.L., înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu 

nr. 645/10.07.2006, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. de ordine 

J16/1136/2006, cu sediul în Municipiul Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 42, 

Bloc 6A, Ap. 14, judeţul Dolj. Societatea este reprezentată prin domnul Vănuţ Mircea, 

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr.1397/2002. 

 

9. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute  

     Societatea deţine 90% din capitalul social al S.C. AGM METAL PRODUCTION S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document Prezentare Societăţii  METAL-LEMN S.A. 

16 
 

Anexe  

 

1. Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit şi pierdere, pentru 

ultimii 3 ani anual şi ultimul semestrial, cele semestriale nu au fost auditate 

 

Contul de profit si pierdere 

(lei) 
2012 2013 2014 S1.2013 S1.2014 

Cifra de afaceri 4.173.801 4.272.718 3.805.924 2.244.603 1.895.927 

Cheltuieli din exploatare 3.823.837 2.983.700 2.924.001 1.429.141 1.329.203 

Rezultat operational 479.836 2.142.688 1.284.790 1.456.474 701.192 

Rezultat financiar 322 (45.696) (200.637) (14.197) (42.552) 

Rezultat brut 480.158 2.096.992 1.084.153 1.442.277 658.640 

Rezultat net 238.011 1.778.867 905.733 1.277.689 544.755 

Rezultat net pe actiune (lei) 0,26 1,96 1 1,41 0,6 
 

 

 

 

2. Sinteza poziţiei financiare /bilanţul pentru ultimii 3 ani - anual şi 

ultimul semestrial, cel semestrial nu a fost auditat  

 

 (lei) 2012 2013 2014 30.06.2014 

             Elemente de activ 

Active imobilizate 40.295.605 41.401.148 44.047.096 42.150.524 

Active circulante 2.081.115 2.139.831 2.623.122 1.853.014 

Cheltuieli în avans 1.064 1.387 3.266 82.836 

Total activ 42.377.784 43.542.366 46.673.484 44.086.374 

            Elemente de pasiv 

Capitaluri proprii 38.934.052 36.903.465 37.809.198 37.448.220 

Datorii - total, din care: 3.441.358 6.466.755 8.666.283 6.589.959 

-sub 1 an 2.153.194 3.686.824 4.504.326 4.352.328 

-peste 1 an 1.288.164 2.779.931 4.161.957 2.237.631 

Provizioane 0 0 0 0 

Venituri in avans 2.374 172.146 198.003 48.195 

Total pasiv 42.377.784 43.542.366 46.673.484 44.086.374 
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3. Bugetul pentru anul în curs  

 

Contul de profit şi pierdere (lei) 2015 

Cifra de afaceri 4312550 

Cheltuieli din exploatare 2917000 

Rezultatul operaț ional 1718000 

Rezultatul financiar -195000 

Rezultatul brut 1523550 

Rezultatul net 1279782 

Rezultatul net pe acţ iune (lei)  1,41 
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4. Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO   
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5.  Actul constitutiv al societăţii 
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