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MEMORANDUM 
întocmit pentru admiterea acţiunilor emise de MINDO  S.A.DOROHOI pe 

AeRO – piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant Autorizat: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTENŢIALII INVESTITORI ÎN COMPANIILE LISTATE PE AeRO TREBUIE SĂ FIE ÎN 

CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ SISTEMUL ALTERNATIV DE 

TRANZACŢIONARE ESTE O PIAŢĂ PENTRU CARE EXISTĂ TENDINŢA SĂ SE ATAŞEZE UN RISC 

INVESTIŢIONAL MAI RIDICAT DECAT PENTRU COMPANIILE ADMISE LA TRANZACŢIONARE 

PE O PIAŢĂ REGLEMENTATĂ. 
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        NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 
 
 

Prezentul Memorandum a fost întocmit de către Consultantul Autorizat pe baza 

documentelor, datelor şi informaţiilor furnizate de către emitent. 

Informaţiile cuprinse în acest Memorandum sunt prezentate de Consultantul Autorizat 

fără a le interpreta, neconstituind o recomandare de a investi. 

Consultantul Autorizat nu acordă nicio garanţie privind oportunitatea plasamentului în 

valori mobiliare ce fac obiectul acestui Memorandum. 

În situaţia în care, între data întocmirii prezentului Memorandum şi prima zi de 

tranzacţionare pe AeRO, vor fi modificări faţă de informaţiile conţinute în acest 

Memorandum, emitentul împreună cu Consultantul Autorizat vor furniza un document 

suplimentar care va detalia aceste informaţii, sub forma unui raport curent. 

Investitorii îşi asumă responsabilitatea în luarea deciziei de a investi în aceste valori 

mobiliare. 

Investitorul trebuie să ia în considerare atât avantajele cât şi riscurile implicate în 

investiţie în baza unei examinări proprii a termenilor ofertei. 

Orice investitor este obligat să se conformeze regulilor şi reglementărilor în vigoare, 

indiferent de legea aplicabilă respectivei operaţiuni privind acţiunile şi să obţina toate 

aprobările şi avizele necesare pentru a se încadra în dispoziţiile legii respective. SSIF 

BROKER S.A. nu va avea nici o responsabilitate în legatură cu aceasta. 

Investitorii potenţiali se vor informa în legătură cu: 

- Condiţiile de impozitare în vigoare şi efectele acestora 

- Cerinţele cadrului juridic 

- Orice restricţii privind regimul valutar ce pot avea relevanţă în cazul subscripţiei, 

proprietăţii sau renunţării la acţiuni. 

Consultantul Autorizat şi Emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgând din 

investiţia efectuată în conformitate cu acest Memorandum în cazuri de forţă majoră. 

Forţa majoră înseamnă un eveniment neprevăzut şi de neevitat care este în afara 

controlului parţilor şi care împiedică total sau parţial îndeplinirea obligaţilor contractuale 

ale părţilor sau ale uneia dintre părţi; aceste evenimente includ dar nu se limitează la: 

război, dezordini civile, cutremur, incendiu, inundaţie, alte calamităţi naturale similare. 
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Potenţialii investitori nu vor interpreta conţinutul acestui Memorandum ca pe o 

recomandare de investiţie. Fiecare investitor trebuie să-şi consulte proprii consultanţi, 

contabili sau alţi consilieri în legatură cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, 

financiare sau în legătură cu aspectele implicate de subscripţia, cumpărarea, păstrarea 

sau transferarea acţiunilor. 

Acest Memorandum a fost elaborat pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către 

Emitent în scopul redactării Memorandumului şi pe baza informaţiilor disponibile 

provenite din alte surse, asa cum se indică (de ex. informaţiile publicate de către 

Depozitarul Central pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti cu privire la structura 

acţionariatului). 

Informaţiile din Memorandum conţin date limitative cu privire la Emitent. Pe lângă faptul 

că nu poate asigura acurateţea şi caracterul complet al informaţiilor, Consultantul 

Autorizat nu are nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea 

informaţiilor în cazul oricărei schimbări care poate apărea în legatură cu situaţia 

emitentului, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede altfel, printr-un amendament la 

memorandum, şi numai în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile sau puse la 

dispoziţia Intermediarului. 

Nu exista informaţii semnificative neincluse în Memorandum, de natură a influenţa 

negativ interesele deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului. 

Verificând conţinutul acestui memorandum, Dl. CAZANISTEANU DRAGOS SERBAN – 

director general al emitentului, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi 

confirmă că nu sunt omisiuni majore sau declaraţii neadevărate referitoare la acest 

memorandum. 

Consultantul Autorizat, declară că documentaţia a fost realizată în conformitate cu 

cerinţele precizate în specificaţiile tehnice privitoare la Memorandum-ul de informare 

pentru admiterea acţiunilor pe AeRO, piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti, 

emitentul fiind responsabil pentru toate informaţiile cuprinse în document.  
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DECLARAŢII PRIVIND PERSPECTIVELE 
 
 
 
 

Acest Memorandum conţine, printre altele, declaraţii care reflectă aşteptările 

conducerii emitentului referitoare la oportunităţile de afaceri, planurile de dezvoltare şi în 

general, perspectivele emitentului. 

Declaraţiile privind perspectivele de acest gen implică riscuri cunoscute, dar şi riscuri 

necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum şi alţi factori care, în viitor, pot 

modifica substanţial rezultatele efective, existând posibilitatea ca anumite predicţii, 

perspective, proiecţii sau alte declaraţii privind perspectivele să nu fie îndeplinite. Factorii 

care pot duce la astfel de modificări includ, fără însă a se limita la acestea, aspectele 

prezentate în Capitolul “Factori de Risc”. 

Având în vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizaţi să nu se bazeze exclusiv pe 

astfel de declaraţii de perspectivă. Emitentul îşi declină expres orice responsabilitate de a 

actualiza, ulterior finalizării Memorandumului declaraţiile de perspectivă incluse în 

memorandum pentru a reflecta eventualele modificări ale previziunilor Emitentului sau 

modificările survenite în situaţia, condiţiile sau circumstanţele pe care s-au bazat 

respectivele declaraţii. 
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1. Persoane responsabile  

 

SC MINDO S.A., cu sediul în Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botoşani, înmatriculată la ORC Botoşani sub 

nr. J07/125/1991, CUI RO622003, reprezentată de dl. CAZANIŞTEANU DRAGOŞ ŞERBAN , în calitate de 

director general al societaţii.  

Verificând informaţiile, SC MINDO S.A. DOROHOI , reprezentată de dl. CAZANIŞTEANU DRAGOŞ ŞERBAN, 

acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că informaţiile furnizate sunt în 

conformitate cu realitatea şi că nu conţin omisiuni sau declaraţii neadevărate de natură să afecteze 

semnificativ conţinutul acestuia. 

SSIF BROKER SA, cu sediul în Cluj Napoca, str. Moţilor nr. 119, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, reprezentată legal de dl. Chiş Grigore, 

director general, în calitate de Consultant Autorizat AeRO înregistrat la Bursa de Valori Bucureşti cu nr. 

24/16.01.2015, pentru admiterea la tranzacţionare a emitentului S.C. MINDO  S.A. DOROHOI. 

Auditori ai emitentului: 

Situaţiile financiare ale emitentului, au fost auditate şi certificate de S.C. IMPTAX S.R.L. societate de 

expertiză contabilă şi audit financiar, cu sediul în Gura Humorului, str. Aleea Arinis, nr.1,  jud. Suceava, 

reprezentată de d-ul Sauciuc Aurel membru al Camerei Auditorilor din România conform certificatului 

seria D nr. 888/30.06.2001. 

 

2. Informaţiile generale: 

 

Nume emitent : S.C. MINDO S.A DOROHOI 

Domeniu de activitate: Fabricarea mortarului 

Cod CAEN:   2364                                                               

Cod fiscal / CUI :  RO622003                                                  

Număr înregistrare la Registrul Comerţului :  J07/125/1991                              

Adresa: STR. HERTA , NR.45 , DOROHOI, JUD. BOTOŞANI                                                          

Telefon, Fax, E-mail: 0231.610.210; 0231.610.211; office@mindo.ro                                          

Numele persoanei de legătura cu BVB: BADELITA SARMIZA                             

Simbolul de tranzacţionare:  MINO                                         

Codul ISIN : ROMINOACNOR0                                                                             
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3. Scurt istoric al societăţii  

 
Societatea S.C. MINDO S.A. Dorohoi face parte din grupul SIF MUNTENIA. MINDO S.A. este, 

încă din 1967, un punct de reper în industria extractivă românească (nisipuri cuarțoase și bile de silex), 

exploatând inițial zăcământul de la Miorcani și apoi cel de la Hudești, județul Botoșani.  

Începând cu anul 1999 şi accentuat din anul 2001, creşterea preţului gazelor naturale, a 

combustibililor precum şi deschiderea pieţei europene pentru produsele din China, a condus la o 

involuţie a industriei române de sticlărie (cu un pronunţat caracter energofag), ceea ce a determinat o 

scădere substanţială a cifrei de afaceri şi profitului MINDO, principalul furnizor de nisipuri pentru 

sticlărie.  

MINDO a fost nevoită să îşi extindă domeniul de activitate, orientându-se spre piaţa 

materialelor de construcţii, prin punerea în funcţiune a unei linii de producţie a mortarelor uscate şi 

adezivilor pe bază de ciment. Investiţia în această linie de producţie s-a realizat în cursul anului 2006, cu 

o capacitate de 10.000 de tone pe an. 

În cursul anului 2014 s-a finalizat o noua linie de producţie a adezivilor şi mortarelor uscate, 

ceea ce a dus la o creştere substanţiala a capacităţii de producţie şi simultan a calitătii produselor. 

Totodată a fost înlocuit unul dintre cele două uscătoare pentru nisip, cu un uscător cu randament ridicat 

(proces complet automatizat, cu un consum redus şi viteză de prelucrare superioară) şi capacitate de 

producţie superioară. 

Finalizarea investiţiei „Producţie polistiren expandat” (în iulie 2012) şi începerea promovării pe piaţă a 

produselor din gama EPS, a fost răspunsul MINDO la cererea în continuă creştere de produse necesare 

reabilitării termice a clădirilor şi totodată intrarea pe un nou segment de piaţă. 
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4. Descrierea activităţii  

Producţia de nisipuri şi făinuri de siliciu se află în scădere abruptă, datorită căderii puternice a cererii. 

O pondere semnificativă în cifra de afaceri o deţine, de asemenea, distribuirea materiilor prime pentru 

polistiren (granule polistiren), a materialelor complementare pentru construcţii şi a aditivilor pentru 

adezivi (eteri de celuloză şi polimeri redispersabili). 

 

5. Informaţii cu privire la acţiuni şi la structura acţionariatului   

 

Valorile mobiliare emise de societate se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ, simbol de piaţă MINO, 

societatea având emise un număr total de 115.541.564 acţiuni cu valoarea nominală de 0,100 lei, 

valoarea capitalului social fiind de 11.554.156,40 lei. 

 

Structura acţionariatului Societatii la data de 31.12.2014 este: 

- SIF Muntenia SA : 113.252.009 acţiuni;  98,0184% din capitalul social 

- Persoane Fizice :       2.117.777 actiuni;     1,8329 % din capitalul social 

- Persoane Juridice :      171.778 actiuni;      0,1487 % din capitalul social  
 

 

Organizatoric, societatea este structurată pe trei puncte de lucru, definite ca secţii : 

- secţia DOROHOI ; 

- secţia HUDEŞTI ; 

- secţia MIORCANI. 
 

Ponderea semnificativă este deţinută de secţia Dorohoi, întrucât secţia Miorcani se află în Procedură de 

Încetare a Activităţii, iar secţia Hudeşti are activitatea întreruptă de la începutul anului 2014. Aceste 

decizii au fost determinate de diferenţa defavorabilă între costul de producţie al bilelor de silex (la secţia 

Miorcani) şi preţul de achiziţie din piaţă, respectiv de scăderea cererii de nisipuri cuarţoase de la Hudeşti, 

înglobarea acestora în adezivi şi mortare neconducând la o valorizare optimă a acestora. 

Principala activitate a secţiei Dorohoi o constituie producţia şi comercializarea de adezivi şi mortare 

uscate, care cunoaşte o revenire în 2014 faţă de 2013, estimările arătând continuarea trendului 

ascendent, inclusiv în anul 2015. 

Producţia şi comercializarea de polistiren expandat EPS, ca activitate secundară, dar cu pondere foarte 

apropiată de cea de adezivi şi mortare uscate, şi-a continuat trendul de creştere manifestat în al doilea 

semestru al anului 2013, cu o pantă uşor redusă pe parcursul anului 2014, dar cu acelaşi trend crescător. 
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Structură acţionariat: 

 

 

 
 
 
 
 
 

În ultimii cinci ani, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societăţii. 

 

Free float 

 

Conform prevederilor Codului Bursei de Valori Bucureşti, free-float-ul reprezintă numărul de acţiuni 

emise de o societate şi aflate în circulaţie, care sunt disponibile la tranzacţionare. Free-float-ul exprimat 

în valoare absolută este estimat ca fiind numărul total de acţiuni emise de o societate, din care se 

elimină următoarele: 

- Acţiunile la dispoziţia societăţii (treasury stock); 

-Acţiunile deţinute de către stat şi alte agenţii guvernamentale, investitori strategici, acţionari majoritari; 

- Deţinerile de cel puţin 30% ale societăţilor de asigurări, fondurilor de pensii, organismelor de plasament 

colectiv; 

- Deţinerile de cel puţin 5% ale altor categorii de investitori. 

 

Nivelul de free-float este raportul procentual dintre numărul de acţiuni inclus în free-floatul exprimat în 

valoare absolută şi numărul total de acţiuni emise şi înregistrate în registrul acţionarilor. 
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În cazul emitentului, calculul free float la data de 10.04.2015, este prezentat mai jos: 

 

- Acţiuni la dispoziţia societăţii       0% 

 

- Acţiuni deţinute de către stat şi alte agenţii guvernamentale,  98,0184%      

investitori strategici, acţionari majoritari 

 

- Deţinerile de cel puţin 30% ale societăţilor de asigurări, fondurilor   0% 

      de pensii, organismelor de plasament colectiv 

 

 -            Deţinerile de cel puţin 5% ale altor categorii de investitori   0% 

 

Free-float-ul  la data de 10.04.2015 este de 1,9816 %. 

 

6. Conducerea societăţii  

 

Administrarea societăţii este făcută în sistem unitar, fiind asigurată de un Consiliul de Administraţie 

alcătuit din trei membri şi având următoarea componenţă: 

- STRATAN Tiberiu – preşedinte; 

- ILIE Marius Gabriel – membru;  

- ALEXE Valentina – membru ;  
             

Conducerea executivă la data întocmirii prezentului memorandum este asigurată de: 

- CAZANIŞTEANU Şerban – Director General  
 

Nici un membru al conducerii nu deţine acţiuni emise de MINDO S.A. 

 

7. Detalii cu privire la angajaţi  

 

Emitentul îşi respectă angajaţii recunoscându-le profesionalismul. Emitentul oferă condiţii de angajare 

corecte, bazate pe competenţă şi creează un mediu de lucru în care sunt cultivate respectul reciproc, 

implicarea şi încrederea. Contribuţia fiecărei persoane la efortul echipei constituie o parte esenţială din 

managementul performanţei. 
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Numărul mediu al angajaţilor societăţii în anul 2014 a fost de 64 de persoane. Nivelul de pregătire al 

salariaţilor este următorul:  

- Salariaţi cu studii superioare: 10    (15,63 %) 

- Salariaţi cu studii medii:           5    (7,81%) 

- Muncitori calificaţi:                23    (35,94%) 

- Muncitori necalificaţi:            26    (40,62%) 
 

Raporturile dintre managementul societăţii şi angajaţi sunt cele reglementate de legislaţia muncii. Pe 

parcursul anului 2014 nu s-au înregistrat elemente, stări conflictuale de natura afectării raporturilor 

dintre angajator şi angajaţi, între conducere şi personalul din societate există o relaţie bazată pe 

disciplină, încredere şi întelegere reciprocă. 

În cadrul societăţii nu este constituit un sindicat. 

 

8. Cota de piaţă / Principalii competitori  

 
Principala piaţă de desfacere pentru produsele şi serviciile MINDO S.A. este piaţa materialelor de 

construcţii.  

Acest segment  (piaţa materialelor de construcţii)  se împarte pentru Mindo în trei subsegmente, de 

producţie şi vânzare, după cum urmează: 

- nisip cuarţos (de înaltă puritate)  pentru industrie şi pentru producerea adezivilor şi mortare uscate; 

- mortare uscate şi adezivi pentru lucrări de construcţii şi termoizolaţie; 

- polistiren expandat pentru lucrări de construcţii şi termoizolaţie. 

Principalii competitori în domeniul în care activează emitentul sunt: 

 

 Adeplast – Adeplast este un competitor cu comportament de afaceri imprevizibil. Are presiunea 
cea mai puternică din partea creditelor contractate, fiind concentrat pe acoperirea celor două 
capacităţi de producţie (sud şi vest). Este cel care a prăbuşit preţurile în piaţa mortarelor uscate şi 
care a scurtcircuitat în mod brutal canalele de distribuţie. 
 

 Henkel/Ceresit - Este cel mai greu de analizat competitor datorită consolidării rezulatelor la nivel 
de grup. Este singurul competitor care mai respectă canalele de distribuţie. Este poziţionat, din 
punct de vedere al preţului, cel mai sus, are două capacităţi de producţie situate în vestul şi sudul 
ţării. Până în momentul de faţă are cea mai solidă poziţie în piaţă fiind orientat către un 
portofoliu impresionant de produse şi marketingul cel mai agresiv. 
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 Baumit - Baumit alături de Ceresit, a fost unul din trendsetteri industriei dar care o dată cu 
războiul preţurilor a părăsit zona de poziţionare ridicată a preţului în zona de jos. Are două 
capacităţi de producţie ( sud şi vest). Activează pe toate canalele de distribuţie. 
 

 Saint Gobain Weber - Weber este unul dintre cei mai periculoşi competitori pentru Mindo, atât la 
Dorohoi cât şi la Maraşeşti, datorită demarării investiţiei de la Suceava. În momentul finalizării, 
noua investiţie va fi dedicată aprovizionării zonei Moldovei şi probabil exportului în Ukraina şi 
Republica Moldova. Această companie atacă toate canalele de distrbuţie şi are un marketing 
agresiv. Cu toate acestea, eforturile sunt diluate din cauza împrăştierii pe toate segmentele. 
 

 

9. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business  

 

Ponderile in cifra de afaceri, în anul 2014, au fost structurate astfel:  34% - adezivi și mortare 

uscate, 29% - polistiren expandat și 3% - nisipuri și făinuri. 

 

Denumire grupe produse 

2014 Pondere 
in C.A. Cant. Val. 

(UM) (lei) % 

Adezivi si mortare uscate 
(tone) 

29,657 10,280,543 
34.29 

Polistiren (mc) 83,380 8,705,927 29.03 

Nisipuri si fainuri (tone) 8,035 886,893 2.96 

 

 

10. Clienţi principali/ Contracte semnificative  

Cei mai importanţi clienţi ai Societăţii în anul 2014 sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: 

  Pondere în 
Cifra de afaceri 

FIROS S.A. 30.98% 
BAUMAX ROMANIA S.R.L. 22.75% 
ARCON S.R.L. 19.56% 
LASSELSBERGER-KNAUF 
S.R.L. 

15.10% 

MID RENT A CAR SRL 6.26% 
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11. Principalii indicatori operaţionali  

 

1.Indicatori de lichiditate: 

   -Lichiditate curentă = 1,77 ori; 

   -Lichiditate imediată = 1,25 ori; 

 

2.Indicatori de risc: 

   -Indicatorul gradului de îndatorare = 42,54%; 

   -Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = 3,28 ori; 

 

3.Indicatori de activitate: 

   -Viteza de rotaţie a stocurilor (Vrs) = 40,20 rotaţii pe parcursul exerciţului financiar; 

   -Număr zile de stocare (Nzs) = 9,09 zile  

 Indicatorii sunt calculaţi la data de 31.12.2014. 

 

12. Scurtă descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile  

 

Comparativ cu anul 2013, în anul  2014, cifra de afaceri a societăţii a crescut cu aproximativ  

30,78 %.  Din cifra de afaceri totală a anului 2014, în sumă de 30.007.556 lei, veniturile din activitatea 

de bază reprezintă 19.815.902 lei, respectiv 66,04 % (nisip, mortare uscate şi polistiren).  

La 31.12.2014 capitalul social a înregistrat o diminuare cu suma de 6.386.324 lei, respectiv de la 

17.940.480 lei la 11.554.156, reprezentând acoperirea pierderilor din anii precedenţi, respectiv anii 

2005-2009 şi anul 2013. Diminuarea capitalului social a fost aprobată în AGEA din data de 21.08.2014. 

Capitalul social a fost diminuat cu 6.386.324 lei echivalent a unui număr de 63.863.240 acţiuni.  

La sfârşitul exerciţiului financiar 2014 societatea înregistrează profit net în suma de 118.968 lei. 

 

   -Viteza de rotaţie debite clienţi (Vrdc) =  55 zile 

   -Viteza de rotaţie credite furnizori (Vrcf) = 45,33 zile 

   -Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (Vrai) = 3,54 ori 

 

 4.Indicatori de profitabilitate: 

   -Rentabilitatea capitalui angajat = 1,32%; 

   -Marja brută din vânzări = 0.52%. 
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13. O declaraţie referitoare la politica şi practica privind prognozele, în concordanţă cu 

Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe AeRO  

 

Politica Societăţii cu privire la prognoze vizează elaborarea, avizarea şi execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli, cu o frecvenţă anuală. Fundamentarea prognozelor reprezintă un complex de analize şi decizii 

prin care managementul evaluează nivelul surselor de venituri şi perioada în care urmează să se 

încaseze, dimensionează categoriile de cheltuieli necesare, le prioritizează şi le prevede în strânsă 

corelare cu perioada de încasare a veniturilor. 

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, se definitivează şi se avizează de către conducerea executivă, 

urmând să fie aprobat de către Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.  

Emitentul declară că are o politică cu privire la prognoze, dar acestea nu vor fi furnizate. 

 

14. O declaraţie referitoare la politica şi practica privind dividendele, în concordanţă cu 

Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe AeRO  

 

Societatea nu a distribuit dividende în ultimii 9 ani, înregistrand pierdere în perioada 2005-2009 şi anul 

2013. Profitul obţinut în perioada  2010-2012, a acoperit parţial pierderile anilor precedenţi. 

În acest sens, în anul 2014, a fost înregistrată o diminuare a capitalului social prin reducerea numărului 

total de acţiuni de la 179.404.804 acţiuni la 115.541.564 acţiuni (proporţional cu procentul deţinut de 

către fiecare acţionar din capitalul social al Societăţii) pentru acoperirea pierderilor contabile 

înregistrate în perioada 2005-2009 şi anul 2013. 

Capitalul social al societăţii a fost diminuat de la 17.940.480,40 lei la 11.554.156,40 lei. 

În ceea ce  privesc profiturile viitoare, după acoperirea pierderilor înregistrate, acţionarii sunt cei care 

vor decide cu privire la politica de dividend şi implicit şi la modalitatea de repartizare a profitului. 

 

15. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de către Consiliul de 

Administraţie  

 

Emitentul promovează o creştere profitabilă prin atingerea obiectivelor financiare. Obiectivele 

emitentului vizează consolidarea pe piaţa materialelor de construcţii . Scopul conducerii companiei este 

de a creşte valoarea companiei în beneficiul acţionarilor şi al angajaţilor. 
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Marketingul MINDO SA se va axa foarte mult pe promovarea directă către consumatori şi utilizatori prin 

forţa de vânzări şi prin echipa de promovare pe şantier.  

 

16. Factori de risc  

 

Riscurile sunt clasificate în două categorii principale, în funcţie de posibilitatea diminuării sau evitării lor 

de către agentul economic sau de către investitori. 

Riscurile sistematice sunt cele inerente întregii pieţe sau întregului segment al pieţei pe care acţionează 

emitentul şi nu pot fi evitate de investitori prin diversificarea portofoliului. 

Riscul de piaţă constă în posibilitatea ca portofoliul investitorului să se diminueze datorită fluctuaţiilor 

zilnice ale preţurilor. Acţiunile sunt oprite de la tranzacţionare în cazul în care emitenţii raportează 

evenimente deosebite. Un asemenea eveniment poate limita posibilitatea investitorilor de a vinde 

acţiunile în orice moment dorit şi induce riscul unei pierderi de valoare după reluarea tranzacţionării. 

Riscul politic constă în posibilitatea ca guvernul ţării să-şi schimbe brusc şi neaşteptat politicile. Acest risc 

include şi riscul de ţară, care vizează posibilitatea ca aceasta să nu-şi poată onora angajamentele 

financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât şi unele instrumente externe. 

Totuşi, datorita faptului ca in prezent Romania este membru al Uniunii Europene, iar tendinţa în materie 

legislativă este de a se ralia la legislaţia europeană se diminueaza acest risc. 

Conformarea la cadrul legislativ şi modificări ale cadrului legislativ. Emitentul se află sub incidenţa 

cadrului legislativ din România. Emitentul depune toate eforturile pentru a respecta cadrul de 

reglementare aplicabil. În plus, legile, regulamentele şi politicile se modifică periodic, iar asemenea 

modificări pot afecta activitatea desfăşurată de emitent. Factorul de risc legislativ specific sectorului în 

care emitentul îşi desfăşoară activitatea, este reprezentat de politica de accizare a combustibililor 

utilizaţi pentru utilajele de construcţie folosite în activitate, emisă de Ministerul Finanţelor – prin 

repetatele creşteri valorice ale accizei aplicate combustibililor şi/sau introducerea de accize 

suplimentare, creştere care conduce implicit la creşterea preţurilor combustibililor, urmată de creşterea 

cheltuielilor de exploatare. 

Riscul de inflaţie şi riscul dobânzii afectează costul de oportunitate. Este necesar ca deţinătorii de 

acţiuni să ia în considerare faptul că rata inflaţiei poate fluctua şi că operaţiunile, condiţiile financiare şi 

rezultatele emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să ţina seama de aceste riscuri 

în calculul profitului real, neinflatat. 

Globalizare. Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevăzut sau de controlat, precum schimbările 

tehnologice radicale, concurenţa, evenimentele catastrofice sau condiţiile economice generale, pot să 

influenţeze activitatea emitentului sau cursul acţiunilor. 

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

Riscul de preţ este specific acţiunilor listate şi constă în posibilitatea ca unele titluri să intre în declin în 

viitor. Preţul de piaţă al acţiunilor poate fi volatil şi poate înregistra scăderi semnificative şi bruşte, în 

consecinţă, investiţiile acţionarilor emitentului pot fi afectate în mod negativ. Scăderile de preţ pot fi 
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determinate de o multitudine de factori cum ar fi: diferenţa dintre rezultatele anunţate de emitent şi 

estimările analiştilor, parteneriate strategice, contracte importante, precum şi ca urmare a volatilităţii 

generale care poate caracteriza Bursa de Valori Bucureşti la un moment dat. 

Potenţialii investitori în companiile listate pe AeRO trebuie să fie în cunoştinţă de cauză cu privire la 

faptul ca un sistem alternativ de tranzacţionare este o piaţă desemnată în principal pentru companii de 

mai mici dimensiuni şi start-up-uri, pentru care există tendinţa să se ataşeze un risc investitional mai 

ridicat decât pentru companiile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 

Sistemul alternativ de tranzacţionare nu este o piaţă reglementată în sensul Directivelor Europene şi a 

legislaţiei româneşti privind piaţa de capital, însă este reglementată prin regulile şi cerinţele stabilite de 

BVB. Sistemul alternativ a fost înfiinţat de BVB cu scopul de a oferi o piată cu mai puţine cerinţe de 

raportare din partea emitenţilor, dar în acelaşi timp cu un nivel suficient de transparenţă pentru 

investitori, pentru a-i motiva să tranzacţioneze. 

Cerinţele post-listare pentru companiile de pe AeRO sunt mai putin stricte faţă de Piaţa Reglementată. 

BVB are caracteristici specifice în ceea ce priveşte lichiditatea şi volatilitatea pieţei şi a valorii titlurilor 

cotate. Aceşti factori pot avea un impact semnificativ asupra preţului de tranzacţionare al acţiunilor. 

Riscurile operaţionale însumează toate riscurile pe care compania şi le asumă în demersul de a opera 

într-un domeniu sau industrie. Este riscul rămas după eliminarea celui financiar şi a celor sistematice. El 

ţine cont de posibilitatea eşecului privind procedurile interne, staff-ul şi sistemul intern. Este un risc 

determinat de posibilitatea ratării afacerilor datorită erorilor umane. 

Atragerea şi păstrarea angajaţilor calificaţi. Nereuşita în a atrage un număr suficient de mare de 

personal calificat corespunzator, migrarea, neadaptarea sau scăderea pieţei de personal, dar şi creşterea 

costurilor cu personalul, sunt riscuri care ar putea afecta activitatea desfăşurată de emitent. Concurenţa 

în privinţa atragerii de personal calificat este ridicată. 

Riscuri legate de strategia de dezvoltare a emitentului. Orice dezvoltare implica riscuri, legate de 

eficienţa proiectelor. Compania nu utilizează surse externe de finanţare, activitatea fiind dezvoltată din 

surse proprii, ca urmare riscul legat  de obţinerea surselor de finanţare nu se evidenţiează la acest 

moment.  

Riscul de lichiditate. Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menţinerea de numerar 

suficient. Datorită naturii activităţii desfăşurate, societatea urmăreşte să aibă asigurat un cash-flow 

satisfăcător. 

 

 

17. Informaţii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 12 luni 

anterioară listarii  

 

În ultimele 12 luni anterioare întocmirii prezentului memorandum (01.04.2014- 01.04.2015), societatea 

nu a derulat operaţiuni de ofertă de valori mobiliare. 
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18. Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital, dacă există  

 

NU ESTE CAZUL  

 

19. Litigii 

 

Situaţia detaliată a litigiilor este anexată prezentului document. 

 

20. Numele auditorilor daca este cazul  

 

Situaţiile financiare ale emitentului, au fost auditate şi certificate de S.C. IMPTAX S.R.L. societate 

de expertiză contabilă şi audit financiar, cu sediul în Gura Humorului, str. Aleea Arinis, nr.1,  jud. Suceava, 

reprezentată de d-ul Sauciuc Aurel membru Camera Auditorilor din România conform certificatului seria 

D nr. 888/30.06.2001. 

 

21. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute  

 

S.C. MINDO S.A. face parte din grupul SIF MUNTENIA  SA (SIF MUNTENIA  SA este un organism de 

plasament colectiv  înfiinţat în  anul  1996 şi functionează în România în conformitate cu prevederile Legii 

31/1990 privind societăţile comerciale şi a  Legii 297/2004 privind piaţa de capital). 

Lista filialelor SIF Muntenia SA şi a societăţilor comerciale controlate la data de 31.12.2014 este: 

 

DENUMIRE % detinut de 

SIF Muntenia SA 

Avicola SA 99,46% 

Bucur SA 67,98% 

Casa de Bucovina – Club de Munte SA 66,87% 

Firos SA 99,14% 

Fondul Roman de Garantare a Creditelor 53,60% 
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Gecsatherm SA 49,82% 

Mindo SA 98,02% 

Muntenia Medical Competences SA 98,82% 

Semrom Oltenia SA 88,49% 

Transchim SA 55,72% 

Unisem SA 76,95% 

Voluthema Property Developer SA 69,11% 

Semrom Muntenia SA 89,42% 

Cico SA 92,16% 

 

 

 

Anexe:   

1. Actul constitutiv al societăţii  - copie 

2. Sinteza rezultatelor financiare / contul de profit şi pierdere, cu includerea rezultatelor parţiale, cu 

explicaţia variaţiilor semnificative pentru ultimii 3 ani - anual şi ultimul semestrial, dacă a fost întocmit.  

 

 

Contul de profit şi pierdere (lei) 2012 2013 2014 

Cifra de afaceri 16.405.032 22.945.076 30.007.556 

Cheltuieli din exploatare 16.932.369 24.755.054 31.066.196 

Rezultat operaţional +616.428 -1.848.792 +155.223 

Rezultat financiar -427.303 -1.008.313 -36.255 

Rezultat brut +189.125 -2.857.778 +118.968 

Rezultat net +179.699 -2.857.778 +113.020 

Rezultat net/acţiune 0,00132 -0,01593 0,00098 
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3. Sinteza poziţiei financiare / bilanţul, cu includerea rezultatelor parţiale, cu explicaţia variaţiilor 

semnificative pentru ultimii 3 ani - anual şi  semestrial, dacă a fost întocmit. 

 

         2012         2013     2014 

ELEMENTE DE ACTIV    

ACTIVE IMOBILIZATE 5.047.546 7.497.917 8.462.787 

ACTIVE CIRCULANTE 8.540.121 7.696.723 9.326.009 

CHELTUIELI IN AVANS 453.171 41.914 41.914 

TOTAL ACTIV 14.040.838 15.236.554 17.830.710 

ELEMENTE DE PASIV    

CAPITALURI PROPRII 11.013.113 12.440.778 12.583.808 

DATORII TOTAL      3.024.730 2.792.781 5.246.902 

DATORII SUB UN AN 3.024.730 2.792.781 5.246.902 

DATORII PESTE UN AN 0 0 0 

PROVIZIOANE 2.995 2.995 0 

VENITURI IN AVANS 0 0 0 

TOTAL PASIV 14.040.838 15.236.554 17.830.710 

 

4. Bugete, cel puţin pentru anul în curs şi dacă există, pentru o perioadă de 3 – 5 ani  

 

 

CONTUL DE PROFIT ŞI 

PIERDERE( LEI) 
2015 2016 2017 2018 2019 

CIFRA DE AFACERI 31.800.000 32.000.000 33.000.000 34.000.000 34.000.000 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 31.540.000 31.717.000 32.695.000 33.690.000 33.690.000 

REZULTAT OPERAŢIONAL 260.000 283.000 305.000 310.000 310.000 

REZULTAT FINANCIAR -60.000 -63.000 -65.000 -60.000 -60.000 

REZULTAT BRUT 200.000 220.000 240.000 250.000 250.000 

REZULTAT NET 190.000 209.000 228.000 237.500 237.500 

REZULTAT NET PE ACŢIUNE 

( LEI) 

0,00164 0,00180 0,00197 0,00205 0,00205 
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5. Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO  - Hotărârea nr. 1, a AGEA din data de 

20.02.2015, ataşată prezentului memorandum. 

 

Emitentul declară că îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile cuprinse în Memorandum. 

După cunoştinţele sale şi cu luarea în considerare a diligenţelor depuse de emitent în vederea asigurării 

realităţii, exactităţii, acurateţii, precum şi a caracterului complet al informaţiilor, emitentul declară că 

informatiile cuprinse în Memorandum reflecta cu acurateţe şi complet faptele şi situaţia emitentului şi 

sunt în conformitate cu realitatea şi că nu au fost făcute omisiuni de natura să afecteze semnificativ 

conţinutul acestuia. 

Consultantul Autorizat declară că, după cunoştinţele sale, informaţiile cuprinse în Memorandum sunt în 

conformitate cu realitatea şi că nu au fost facute omisiuni de natura să afecteze semnificativ conţinutul 

acestuia. 

 

 

 

 EMITENT 

 

 

 S.C. MINDO S.A. DOROHOI 

 

CAZANISTEANU DRAGOS SERBAN – director general 

 

 

 

CONSULTANT AUTORIZAT 

 

 

SSIF BROKER S.A. 

 

 

Grigore Chiş – director general 

 

 

 


