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1.  PERSOANE RESPONSABILE  

 

Informațiile folosite în elaborarea acestui Document de prezentare referitoare la Emitent și activitatea acestuia au 

fost furnizate de către ASCENDIA S.A., societate cu sediul în București, Str. Fierari nr. 5, sector 2, România; 

telefon/fax: +40213124226; e-mail: office@ascendia.ro; site web: www.ascendia.ro; cod unic de înregistrare 

RO21482859; număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/6604/2007 (“Emitentul”).  

Persoana responsabilă din partea Emitentului este: Dl. MĂLUREANU COSMIN – Administrator și Director General. 

Verificând conținutul acestui document, persoana responsabilă din partea Emitentului, menționată mai sus, ca 
reprezentant al ASCENDIA S.A. declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile 
incluse în prezentul document sunt, după cunoștințe0le sale, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de 
natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.  

2.  INFORMAȚII  GENERALE DESPRE E MITENT 

 

Nume Emitent ASCENDIA S.A. 

Domeniul principal de activitate Activități de servicii în tehnologia informației  

Obiectul principal de activitate Activități de realizare a software-ului la comandă (software 
orientat client) 

Cod CAEN 6201 

Codul unic de înregistrare RO21482859 

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/6604/2007 

Adresa Str. Fierari nr. 5, sector 2, București, România 

Numărul de telefon/fax de la sediul social +4037 108 9200 

Adresa email office@ascendia.ro 

Pagina de Internet www.ascendia.ro 

Numele persoanei de legătura cu BVB Mălureanu Cosmin 

Simbol de tranzacționare ASC 

Cod ISIN ROASCIACNOR9 

 

3.  SCURT ISTORIC 

3.1  ÎNREGISTRAREA INIȚ IALĂ  A SOCIETĂȚ II,  FORMA LEGALĂ  DE ORGANIZARE, NUME,  DOMENIU 
DE ACTIVITATE 

 Compania a fost înființată în 2007, ca ASCENDIA DESIGN S.R.L.. În 2016 compania a devenit ASCENDIA S.A. 
și este persoană juridică română, având forma juridică de  societate  pe  acțiuni. Sediul social al societații este în 
Mun. București, Str. Fierari, nr. 5, Sector 2, România, Cod 020545. 

Domeniul principal de activitate al Societății îl constituie Activitățile de servicii în tehnologia informației - Cod CAEN 
620, iar activitatea principală a Emitentului constă în Activități de realizare a software-ului la comandă (software 
orientat client) – CAEN 6201. 

Denumirea societății este „ASCENDIA” S.A. 
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3.2  ÎNFIINȚARE 

 ASCENDIA  a fost înființată în 2007, având unic acționar pe dl. Cosmin Mălureanu, care a ocupat funcția de 
Administrator și Director General. Forma inițială de organizare a fost de societate cu răspundere limitată, devenind 
ulterior societate pe acțiuni. 

Încă de la început, activitatea ASCENDIA a fost axată pe dezvoltarea de software, cu preponderență software 
educațional. Domeniul de activitate, respectiv CAEN 620 - Activitățile de servicii în tehnologia informației, precum 
și activitatea principală a Emitentului - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) – 
CAEN 6201, au rămas aceleași încă de la înființare. 

Până în 2012 activitatea firmei s-a bazat aproape în mod exclusiv pe furnizarea de servicii de outsourcing - 
dezvoltarea de proiecte eLearning pentru terți beneficiari, care, la rândul lor, vindeau produsele rezultate către 
beneficiarii finali. Ca outsourcer, compania a participat la dezvoltarea multor proiecte de eLearning pentru varii 
beneficiari finali, în special din mediul public. Menționăm ca astfel de beneficiari finali ministere ale educației din 
România, Cipru, Kazakhstan, Dubai, Malta, etc. Compania a întreprins, în paralel, și proiecte proprii de cercetare - 
dezvoltare, cochetând încă din 2011 cu ideea lansării unor produse proprii. Expertiza companiei a fost recunoscută 
prin nominalizarea Ascendia ca reprezentant al României la World Summit Award, ediţia 2011 cu o aplicaţie de 
astronomie. În 2012, compania a lansat în SUA un manual digital interactiv pe tehnologie Apple, acesta având un 
succes important și o recunoaștere a calității produselor dezvoltate de companie. 

Din acel an, ASCENDIA s-a orientat, în mod determinant, către dezvoltarea de produse proprii, cu servicii aferente 
acestora, făcând astfel un pas important în dezvoltarea companiei.  

Rezultatele repoziționării companiei au avut impactul scontat, determinând dezvoltarea unor noi linii de business. 
Prin urmare o parte din resursele umane disponibile au fost realocate din linia de outsourcing către dezvoltarea 
propriilor produse. Așa a luat naștere colecția de produse educaționale digitale EduTeca pentru copii preșcolari, 
precum și propria platformă de management a procesului de învățare - platformă Learning Management System 
(LMS), compania oferind și servicii complementare de dezvoltare de conținut educațional. Printre clienții de tip 
corporate pentru LMS și cursuri digitale se numără în prezent companii jucători la nivel național și internațional din 
domeniul bancar, al asigurărilor, telecomunicațiilor, farmaceuticelor și din zona de brico-retail. 

Din 2013, ASCENDIA a început accesarea de fonduri prin proiecte cu finanțare națională sau europeană. Astfel, 
compania a fost beneficiar al unui proiect POS-CCE, a accesat în calitate de partener un proiect POS-DRU și, tot în 
calitate de partener, desfășoară în prezent două proiecte de cercetare în domeniul educației asistate de calculator, 
proiecte cu finanțare prin Planul Național de Cercetare și Dezvoltare (PN2) gestionat de UEFISCDI. 

În 2014, Ascendia a extins Colecția EduTeca cu manuale digitale pentru copiii claselor I și aII-a, devenind furnizor al 
Ministerului Educației din România pentru manuale digitale de Comunicare în limba română. Manualele digitale 
sunt o direcție clară de viitor, compania păstrând un interes ridicat față de digitalizarea întregului cadru public de 
învățământ în România și în străinătate. 

În ceea ce privește recunoașterea calității produselor companiei, în 2013, unul dintre produsele educaționale 
pentru copii a câștigat premiul “The European Award for Best Content for Kids” - România, premiu acordat de 
Comisia Europeană. În 2014, Ascendia a fost din nou recunoscută la nivel European, premiu acordat de Comisia 
Europeană la nivelul UE – “eSkills 2014 – Digital Entrepreneurship Award”. 

3.3  ISTORIC DE TRANZACȚ IONARE 

Anterior cererii de admitere la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare al Bursei de Valori 
București, acțiunile Emitentului nu s-au tranzacționat pe o altă piață bursieră.  
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4.  DESCRIEREA ACTIVITĂȚII  

 

Compania a fost înființată în 2007, ca Ascendia Design S.R.L., devenind Ascendia S.A. în Aprilie 2016.  Principalul 
domeniu de activitate este dezvoltarea de software și conținut digital pentru industria eLearning.  

„Înainte de toate, dorim să îmbunătățim sistemul de învățământ din România cu ajutorul tehnologiei. Intenția 
noastră este de a oferi generațiilor viitoare de copii și profesori o șansă reală de a-și desfășura activitatea într-
un mediu adaptat exigențelor lumii moderne, iar pentru mediul corporatist module digitale eficiente, care să 

crească nivelul de cunoaștere și profesionalism al angajaților companiilor beneficiare.” 

În nouă ani de activitate, echipa Ascendia, care, în prezent, este compusă din 29 de persoane, a dezvoltat mai mult 
de 8.000 de module interactive de eLearning,sfera de competență a companiei incluzând: 

 cursurile eLearning, în special cele conforme cu standardele SCORM și AICC  
 aplicațiile interactive (modelare 3D, simulări virtuale, modele știintifice, laboratoare virtuale) 
 motoarele de jocuri multiplayer, sincron sau de strategie pe ture 
 prezentările multimedia (incluzând video, sunet, interactivitate, simulări 3D etc.) 
 aplicațiile și portalurile web 
 aplicațiile educative pentru dispozitive mobile (smartphone și tablete) 
 manuale școlare print și digitale 

4.1  PRINCIPALELE PROIECTE DEZVOLTATE DE ASCENDIA: 

 Colecția EduTeca, alcătuită din 14 software-uri educative pentru copiii preșcolari (care cuprind, la rândul 
lor, peste 250 jocuri educative) 
 Module eLearning pentru Ministere ale Educației din Romania, Cipru, Dubai, Egipt, UAE,  Kazakhstan, 
Malta 
 Primul manual digital de tip iBook Textbook dezvoltat în Romania și cel de-al șaptelea la nivel mondial, 
„Ascendia’s Astronomy” 
 Manualele Digitale EduTeca, ce au fost aprobate și sunt utilizate în școlile din România, fiind achiziționate 
de Ministerul Educației Naționale 
 Peste 500 de ore de cursuri în format electronic pentru școala generală și liceu 
 eContent pentru corporații și alte instituții, din domenii precum cel bancar, al asigurărilor, 
telecomunicațiilor, farmaceuticelor și din zona de brico-retail 
 Platforma Learning Management System dezvoltată de companie și oferită fie ca licență, fie ca serviciu 
SAAS (software as a service) 
 Aplicații educaționale pentru Apple iTunes 
 Aplicații educaționale pentru Android Market (Google Play) 
 Aplicații educaționale pentru Televizoare Smart 

Prin eLearning se înțelege totalitatea contextelor educative în care se utilizează cu precădere mijloacele 
tehnologiei informației și a comunicațiilor. Computerul și materialele electronice/multimedia sunt utilizate fie ca 
suport în predare, învățare și evaluare, fie ca mijloc de comunicare. eLearningul reprezintă utilizarea tehnologiei 
informației și a comunicațiilor în domeniul educației. Fie că vorbim de multimedia learning, technology-enhanced 
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learning, computer-based instruction, computer-based training, computer-assisted instruction or computer-aided 
instruction, internet-based training, web-based training, online education, virtual education, virtual learning 
environments, m-learning, digital educational collaboration, toate sunt sau reprezintă forme de predare-învățare 
în  procesului generic numit eLearning. 

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei influențează și felul în care este percepută educația. Când vine vorba de formarea 
preșcolarilor și a școlarilor, metodele pedagogice clasice trebuie adaptate la noile medii de comunicare. 
eLearningul nu trebuie să înlocuiască total modurile tradiționale de învățare și de comunicare, însă trebuie 
recunoscut drept o componentă esențială în dezvoltarea copiilor. 

În ceea ce privește formarea adulților, prin intermediul aplicațiilor de tip eLearning, trebuie precizat că paradigma 
de învățare trebuie și ea adaptată tehnicilor de învățare moderne. Gamificarea procesului de învățare este, în zilele 
noastre, o direcție importantă folosită de foarte multe companii mari pentru a-i atrage pe cursanți către învățare, 
optimizându-se în paralel și procesul de training intern, precum și costurile aferente lui.  

Interactivitatea reprezintă un factor-cheie când vine vorba de succesul eLearning-ului nu doar în rândul copiilor, ci 
și al adulților. Aceștia învață și se joacă în același timp, iar acumularea de cunoștinte devine un rezultat al propriilor 
lor acțiuni. Memorarea este facilitată cu ajutorul reperelor logice și vizuale, acestea contribuind la asimilarea 
rapidă a cunoștintelor. 

Ascendia are un bogat portofoliu eLearning. Compania a produs cursuri digitale adresate oricărei categorii de 
vârstă, de la preșcolari la angajații marilor companii ce au nevoie de pregătire specializată. Au fost dezvoltate 
cursuri digitale pentru școală (fizică, chimie, matematică, limba engleză, limba română etc), pentru companii - 
atât soft skills (leadership, time management, vănzări, etc), cât și hard skills (produse, procese, etc), în limba 
română, engleză, germană, franceză, japoneză, chineză, coreană etc. Cursurile create de Ascendia sunt realizate 
în conformitate cu standardul Sharable Content Object Reference Model (SCORM), așadar ele pot fi diseminate 
prin intermediul oricărui sistem LMS (Learning Management System), precum și direct online. 

Premii și distincții obținute cu produsele companiei Ascendia: 

 2014 – Mobile Awards Romania – Locul 3 la categoria Proiecte speciale cu o aplicație educațională 
EduTeca 

 2013 – Best Content for Kids – European Award, susținut  de Comisia Europeană– Locul 1 pe România cu 
o aplicația educațională EduTeca 

 2013 – ZF Mobilio Awards 2013, categoria Best Game – Argint cu o aplicație educațională EduTeca 
 2013 – Mobile Awards Romania - Locul 3 la categoria Entertainment cu o aplicație educațională EduTeca 
 Ianuarie 2012 – am publicat al 7-lea iBook Textbook din lume - primul manual digital produs de o 

companie din România: https://itunes.apple.com/us/book/ascendias-astronomy/id499306985?mt=1 
 2013 - Premiul Secției Naționale IBBY, decernat de Biblioteca Națională pentru copii „Ion Creangă”, MD, 

Chișinău - pentru colecţia de software educaţional EduTeca 

4.2  DIRECȚII  PRINCIPALE DE ACTIVITATE 

1. Platforma de Enterprise Learning Management System -  Coffee LMS 
2. eContent destinat pregătirii angajaților din corporații 
3. Colecția EduTeca (adresată preșcolarilor) și manualele școlare print și digitale EduTeca (pentru școlari) 
4. Portalul eLearning România  - www.elearning.ro 
5. Activitatea de cercetare-dezvoltare finanțată în principal prin fonduri naționale și europene 

 
 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_learning_environment&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_learning_environment&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=M-learning&action=edit&redlink=1
https://itunes.apple.com/us/book/ascendias-astronomy/id499306985?mt=1
http://www.elearning.ro/
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4.2.1  ENTERPRISE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) 

 

Pentru ca o organizație să poată beneficia de avantajele instruirii la distanță, soluția de eLearning aleasă trebuie să 
fie completă. Un sistem de tip eLearning este compus din două componente inseparabile: platforma de învățare, 
cunoscută și ca Learning Management System (LMS) și cursurile în format digital, care trebuie să fie interactive și 
să servească informație concludentă, într-un mod atrăgător pentru cursanți. Succint, un Enterprise Learning 
Management System (LMS) este un sistem prin care companiile gestionează și urmăresc procesul educațional on-
line. Ascendia a dezvoltat un astfel de sistem numit Coffee LMS. 

În baza experienței acumulate, Ascendia este capabilă să ofere companiilor interesate o soluție eLearning 
completă, împreună cu toate serviciile suport necesare instalării, configurării și punerii ei în funcțiune.  

Ascendia oferă posibilitatea de a adapta acest sistem în funcție de nevoile fiecărei companii în parte. Printre 
serviciile oferite de Ascendia sunt: cele legate de personalizarea din punct de vedere vizual a platformei, 
integrarea acesteia cu platforma ERP sau cea folosită de sistemul de HR al beneficiarului, dezvoltarea de module 
suplimentare și personalizarea celor existente, suport pentru lansarea în producție și mentenanța ulterioară 
pentru platforma educațională. 

Ca suport pentru instruirea asistată de calculator, Ascendia poate oferi beneficiarilor  platforma LMS dezvoltată de 

către companie în oricare din cele două variante:  

 ca serviciu software online,  Software as a Service (SaaS); 

 în forma “la cheie”, instalată pe serverul beneficiarului. 

Obiectivul soluţiei este să susţină procesul de formare continuă prin oferirea unui sistem modern de management 

al învățării, ușor utilizabil prin intermediul calculatoarelor. Ea este destinată a fi utilă atât cursanților, cât și 

instructorilor. În cazul cursanţilor se urmăreşte uşurarea procesului de instruire, stimularea creativităţii şi a 

competiţiei în învățare. Sistemul urmăreşte să ofere instructorilor o modalitate de urmărire a evoluţiei nivelului de 
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pregătire al cursanţilor, de testare a eficacităţii unor noi metode de instruire şi de urmărire a statisticilor privind 

rezultatele acestora. 

De asemenea, se urmăreşte uşurarea unor activităţi organizatorice cum ar fi: calculul automat al rezultatelor 
cursanţilor, rapoartele şi statisticile diverse. Sistemul va conduce la adaptarea treptată a metodelor tradiţionale de 
instruire la noile tehnologii. 

Platforma este dezvoltată în urma unui laborios proces de analiză-proiectare-dezvoltare și are la bază principiul 
conform căruia un produs trebuie să fie ușor de folosit și eficient, astfel încât utilizatorii săi esențiali, trainerul și 
cursantul să fie satisfăcuți de utilizarea ei. În urma analizei și proiectării făcute, funcționalitățile majore ale 
platformei se împart în următoarele categorii: generale, pentru cursanți, pentru instructori, pentru manageri și 
pentru administratori. Există următoarele roluri: administrator, cursant, manager, trainer și fiecare rol beneficiază 
de funcționalități diferite și module diferite, potrivite rolului respectiv.   

Platforma LMS este dezvoltată astfel încât să fie compatibilă cu cele mai întâlnite standarde internaționale în 
educația asistată de calculator și anume SCORM 2004 și AICC, are suport pentru toate browser-ele moderne de 
internet (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera), are integrat un sistem de securitate bine pus la 
punct, Ajutor (Help) atât contextual, cât și centralizat, oferă unelte folositoare de comunicare între utilizatori (mail, 
comentarii), oferă unelte eficiente de raportare și un set de funcționalități necesare pentru arhivare. Platforma se 
recomandă astfel ca fiind o soluție completă pentru orice beneficiar dornic să implementeze un sistem de învățare 
asistat de calculator. 

 Platforma în varianta “la cheie” 

Instalarea platformei “la cheie” implică existența unui server al clientului pe care ASCENDIA va instala o 

instanță (licență) a platformei LMS. Practic, platforma va fi instalată și configurată să ruleze pe un server în 

interiorul rețelei clientului, aceasta putând fi accesată atât din interiorul acelei rețele, cât și din exterior, în cazul în 

care se dorește acest lucru, iar serverul, pe care se face instalarea, este conectat la internet. 

 Platforma în varianta serviciu software (SaaS) 

Acest tip de serviciu implică accesul utilizatorilor direct pe un server Coffee LMS, server ce este găzduit de 
către Ascendia. Pentru fiecare client ce alege această variantă, Ascendia alocă un server virtual personalizat. 
Practic, Ascendia oferă o soluție de tip cloud, care permite cursanților beneficiarului să acceseze platforma prin 
intermediul oricărui browser, de la serviciu sau de acasă, în funcție de criteriile de securitate stabilite de beneficiar. 

 Servicii de dezvoltare și personalizare 

 Deși platforma LMS oferă o serie completă de funcționalități, există situații când beneficiarul poate dori noi 
module sau noi funcționalități. Ascendia poate dezvolta o versiune personalizată a platformei în acest caz, într-un 
timp foarte scurt și într-un mod operativ și profesionist. Pentru a personaliza platforma de eLearning, bazată pe 
core-ul platformei LMS dezvoltată, vom discuta cu specialiștii organizației beneficiar despre nevoile explicite 
identificate și împreună vom hotărî care sunt funcționalitățile dorite și necesare, astfel încât platforma să fie 
adaptată nevoilor organizației. 

Utilizarea sistemelor eLearning în mediul corporatist implică: 

 gestiunea cunoștințelor, prin care se garantează faptul că toți angajații au parcurs și au asimilat cele mai 

noi informații despre produse, proceduri sau alte fluxuri de date ale companiei; 

 conținut educațional adaptat pentru distincte programe de dezvoltare profesională și „talent 

management”; 

 inteligență emoțională și cultură organizațională; 

 simulări virtuale – simulările reprezintă cele mai complexe forme de gestionare și propagare a 

cunoștințelor prin intermediul sistemelor eLearning. De exemplu, personalul medical poate învăța să 
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realizeze o endoscopie într-un mediu virtual sigur; o organizație financiară poate anticipa schimbările de pe 

piață, proiectând diverse scenarii posibile într-un simulator virtual. 

 traininguri impuse prin legislație: protecția muncii, hărțuirea sexuală la locul de muncă sau alte subiecte. 

 

ASCENDIA are capacitatea de a se adapta cu ușurință oricărui mediu de afaceri. Câteva dintre domeniile pe care 
Ascendia le acoperă prin furnizarea de produse de tip LMS și continut digital sunt: 

 Financiar bancar și asigurări 

 Telecomunicații 

 Industria farmaceutică  

 Brico-Retail 

4.2.2  ECONTENT DESTINAT PREGĂTIRII ANGAJAȚ ILOR DIN CORPORAȚII  

 

Soluții complete  

Aria de expertiză a ASCENDIA pe zona de corporate training include:  

 consultanță pentru implementare proiect eLearning  
 scenarizare - translatare conținut client format clasic în format interactiv (scenarizare)  
 dezvoltare curs eLearning (SCORM sau alt standard)  

De mai bine de 9 ani ASCENDIA dezvoltă relații de succes cu partenerii săi. Aceștia asigură provocările de care 
avem nevoie ca să ne menținem competitivi, furnizand soluții personalizate care asigură performanța, la un 
standard înalt de calitate. Acum 9 ani eLearningul era atuul pionierilor din fiecare branșă, pentru restul fiind un 
fruct exotic. În zilele noastre, eLearningul a devenit un standard în procesul de formare. 

ASCENDIA poate adapta procesul de dezvoltare a modulelor digitale pentru oricare mediu de afaceri. Designerii 
noștri instrucționali, specialiști în elaborarea de materiale educaționale interactive pentru mediul online, 
colaborează cu specialiștii beneficiarului (traineri, specialiști HR, tehnicieni, etc) pentru a crea cele mai bune 
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scenarii pentru cursurile în format digital. Apoi, programatorii și designerii dezvoltă cursurile urmând aceste 
scenarii și augmentându-le cu idei proprii, acolo unde acestea sunt considerate relevante.  

Pentru a oferi cursuri eficiente, mai întâi facem o analiză a nevoilor de training, urmată de o analiză a materialelor 
suport clasice existente (documente, suporturi de curs, imagini, sunete, video, etc.). 

Pornind de la acestea și ținând cont de așteptările companiei beneficiar, ASCENDIA începe producerea de scenarii 
pentru eCursuri (eContent). Împreună cu beneficiarul se evaluează și validează conținutul acestor scenarii, se fac 
modificările necesare acolo unde este cazul și apoi se trece la etapa de dezvoltare. 

Tipuri de cursuri 

ASCENDIA are o experiență vastă în dezvoltarea de cursuri, atât din zona de soft-skills, cât și din zona de Hard-
skills. Unele dintre aceste tipologii sunt prezentate în următorul tabel. 

 

Curs de Produs Induction  Vânzări 
Simulare Aplicație IT sau Device Electronic Compliance Leadership 

Cultura Organizațională Protecția Muncii Teamwork 

Trainer virtual 

În general, pentru a urmări niște pași de învățare, cursantul trece mai departe la pasul următor în orice curs, doar 
dacă rezolvă taskurile ecranului curent. Pentru a oferi o experiență de „gamificare” și același timp pentru a ghida 
cursantul, în cursuri se poate folosi și „trainerul virtual”. Trainerul virtual îl îndrumă pe cursant și îi oferă feedback 
după fiecare acțiune. Astfel, se obține siguranța ca fiecare cursant s-a implicat activ în descoperirea informației.  

Imediat după ce cursantul va fi aflat despre detaliile pedagogice ale cursului (informații tehnice, de produs, etc.) 
vine momentul în care își poate testa abilitățile acumulate. Scenariile de dialog devin interactive punând cursantul 
direct într-un mediu ce simulează situații reale. 

Mediul virtual provoacă cursantul cu replici dificile. Acesta alege un răspuns dintre două sau mai multe posibile 
(propuse de trainer). Vine automat și reacția care nu poate fi decât una în concordanță cu replica aleasă, bună sau 
mai puțin bună. Prin încercări repetate cursantul poate identifica răspunsurile potrivite (corecte) la diverse replici, 
exact ca într-un laborator virtual de studiu. 

Avantaje 
 

 Feedback real: cursantul este pus în situația de a interacționa cu clientul virtual și își poate evalua acțiunile 
în mod obiectiv în funcție de feedback client.  

 Fixarea cunoștințelor: noțiunile sunt percepute în contexte clare. Astfel, ori de câte ori cursantul se va 
confrunta cu situații similare va apela, aproape subconștient, la cunoștințele pe care le-a învățat în 
simulările de dialog.  

 Înlăturarea barierelor de comunicare trainer - cursant: în mod natural, orice persoană manifestă un 
anumit grad de aversiune față de informațiile care i se impun fără a i se explica motivația. Prin metoda 
dialogului, a joculi de rol, conceptele educaționale sunt percepute ca și rezultat al propriilor acțiuni și al 
relațiilor cauză-efect.  

 Diminuarea costurilor legate de publicarea informației în teritoriu și a scaderii timpului aferent 
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4.2.3  COLECȚIA EDUTECA (WWW.EDUTECA.RO)  
 

 

 

Colecția EduTeca cuprinde aplicații pentru copiii cu vârste cuprinse între trei și șapte ani. Colecția cuprinde până în 
prezent 14 produse software, fiecare dintre acestea conținând între 15 și 20 de jocuri educative interconectate, 
bazate pe o anumită temă. 

Prin intermediul mărcii EduTeca, Ascendia produce și comercializează de peste cinci ani produse de tip eLearning 
adresate publicului încadrat în segmentul de vârsta dintre trei și șapte ani. Produsele EduTeca au ajuns direct în 
aproximativ 650 de grădinițe din România și sunt aprobate de Ministerul Educației Naționale ca materiale 
didactice.  

Începând cu 2014, Ascendia a decis să creeze produse marca EduTeca și pentru următorul segment de vârstă (7-11 
ani), răspândind astfel viziunea companiei despre condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească un manual școlar, 
atât în formatul print, cât și în cel digital. În 2014, Ascendia a devenit unul din câștigătorii licitației organizată de 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru manualul de Comunicare în limba română pentru 
Clasa a II-a, acestea ajungând astfel oficial în cele aproximativ 8.000 de școli din România. Ascendia a dezvoltat 
și cel de-al doilea manual aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cel de Comunicare în 
limba română pentru clasa I, în parteneriat cu Editura Didactică și Pedagogică și acesta fiind un manual care 
ajunge în școli la nivel național.   

Din anul 2015, Ascendia își întregește activitatea editorială și cu o revistă pentru preșcolari, Revista EduTeca. 
Revista EduTeca a ajuns, în prezent, la cel de-al treilea număr. Prezentată într-un format mare, atractiv, cu grafică 
inovativă și calitate a printului, este menită să întregească și să complementeze conținutul educațional din CD-urile 
colecției, poziționându-se în clasa premium de print. Revista propune activități educative variate, încercând 
atingerea tuturor ariilor curriculare din grădiniță.  

 

http://www.eduteca.ro)/
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Folosind tehnologie de ultimă oră, manualele digitale marca EduTeca se pot accesa de pe orice dispozitiv 
(smartphone, tabletă, PC, Mac, Smart TV), indiferent de sistemul acestuia de operare, fie el Windows, Linux, Mac 
OS, IOS, Tizen sau Android. 

Manualele digitale îmbină diverse tipuri de materiale educative (text, imagine, audio, video, interactiv) pentru a le 
oferi copiilor o variantă superioară manualelor tipărite clasice. Astfel, procesul de învățare devine mai eficient. 

La elaborarea manualelor digitale participă specialiști din varii domenii: pedagogi, traineri, instructional 
designeri, programatori, graficieni etc. Procesul de elaborare a unui manual digital este foarte diferit de cel de 
elaborare a unui manual tipărit clasic. Echipa de dezvoltare este mult mai numeroasă, timpul necesar este mai lung 
și procesul de lucru este unul complex. 

Un mare element de noutate este prezența așa-numitului avatar eLearning, un tutore virtual ce apare peste tot în 
manualul digital. El însoțește copilul în parcurgerea conținutului, îi spune ce are de făcut, îl ajută atunci când 
întâmpină provocări, iar, la final, îl felicită și îl îndrumă către următoarea aventură. 

Fiecare text literar este însoțit de o scurtă scenetă sub forma unui film de animație, care are rolul de a stârni 
curiozitatea copilului. Urmează apoi exerciții pentru asimilarea cunoștințelor aferente textului: identificarea 
structurii acestuia, înțelegerea cuvintelor sau a expresiilor noi, analiza intrigii și a moralei, rezumatul textului și 
altele. Copiii au o atracție înnăscută față de jocurile pline de sunet și de culoare. Gradul ridicat de interactivitate și 
transformarea obiectivelor ce țin de învățare în jocuri facilitează memorarea și înțelegerea unor concepte 
abstracte.  

De-a lungul timpului, Ascendia și-a înregistrat ca marcă și conținut propriu toate produsele dezvoltate, acestea 
fiind realizate integral de echipele de lucru Ascendia, cu drepturi depline de publicare, marketing, distribuire și 
vânzare. 

Rețeaua de distribuție a produselor destinate consumatorilor persoane fizice este în continuă dezvoltare, 
produsele marca EduTeca pentru preșcolari și școlari fiind prezente în marile lanțuri de librării, dar și în librăriile de 
cartier, chioșcurile de ziare, târguri și expoziții de profil.  



      
 

 

  Pagina 13 din 62 

4.2.4  PORTALUL ELEARNING ROMÂNIA (WWW.ELEARNING.RO) 

 

Elearning România este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de 
calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin răspândirea bunelor practici şi a experienţelor locale legate de 
eLearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin 
promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru eLearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, 
articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi ale 
comunicațiilor în educaţie.  

Cu o vechime de 10 ani, elearning.ro este cea mai importantă sursă de informare cu privire la domeniul eLearning 
din România. Până în acest moment, portalul însumează 954 de articole. Portalul și toate drepturile aferente au 
fost achiziționate de ASCENDIA în 2014, de la fostul proprietar.  

4.2.5  ACTIVITATE DE CERCETARE-DEZVOLTARE FINANTATA PRIN FONDURI NATIONALE SI  
EUROPENE 

Cu începere din anul 2012, Ascendia s-a extins și zona de cercetare-dezvoltare, alocând o parte din resurse acestei 
laturi. Până în prezent, Ascendia, împreună cu parteneri din zona universitară, a câștigat și implementat două 
proiecte cofinanțate de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării (UEFISCDI).  

ENOTEC vizează predarea și învățarea științelor și disciplinelor tehnologice prin intermediul rețelei de table 
interactive ceramice cu sunet integrat. Prin intermediul acestui proiect, în care sunt implicate peste 150 de școli la 
nivel național, s-a avut în vedere integrarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare prin intermediul unei 
platforme educaționale interactive, menită să faciliteze accesul la resurse educaționale de calitate în unitățile 
școlare dotate cel puțin cu un calculator și cu conexiune la internet. 

MEDGAME are ca scop implementarea unui centru virtual pentru educarea şi instruirea cetăţenilor în situaţii de 
dezastre naturale prin intermediul Serious Games. Aplicația are ca scop informarea și antrenarea populației pentru 
a putea face față în cazul producerii unor dezastre naturale, precum inundații, cutremure, etc. Utilizatorii vor 
învăța ce acțiuni specifice pot întreprinde înaintea, în timpul și după producerea unui dezastru natural pentru 
diminuarea pagubelor umane și materiale. Primul modul pus la dispoziția utilizatorilor va fi cel de acțiune în caz de 
inundații. Acesta va conține toate resursele și informațiile necesare pentru simularea dezastrului natural de tip 
inundație. 

Prin implicarea activ-participativă în activitatea de cercetare-dezvoltare și atragerea unor parteneri din zona 
universitară importanți și dornici de rezultate sustenabile, Ascendia clădește o activitate care să genereze rezultate 
viabile în aria educației. 
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5.  CLIENȚI   

În cele ce urmează este prezentată o listă a principalilor clienți direcți sau indirecți ai companiei. 

MINISTERE ALE EDUCAȚIEI  COMPANII  ALTE INSTITUȚII 

România  AdPharma  Institutul Național de Fizică și 
Inginerie Nucleară-„Horia Hulubei” 

(IFIN-HH) 

Egipt  Allianz  Institutul Național pentru Magistrați 

Cipru  BricoDepot  Inspectoratul General pentru Situații 
De Urgență 

Kazakhstan  DOMO  Institutul Național de Administrație 

Malta  Groupama   

UAE  ING Bank   

Dubai  Microsoft România   

  Orange România   

  Raiffeisen Bank   

  Samsung România   

 

6.  POTENȚ IALUL PIEȚEI 

 
Conform E-Learning Market Trends and Forecast 2014-2016 Report by Branchtrack, potențialul pieței globale de 
eLearning ar putea înregistra o creștere de 9% pe zona de conținut educațional pentru training în marile companii, 
ajungând la 130 miliarde $, respectiv cu 12% pe zona de platforme de tip LMS, ajungând la 21 miliarde $.
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În ceea ce privește Europa de Est, tendințele de creștere ale industriei de eLearning sunt mult accelerate. În topul 
potențialului creșterii industriei de eLearning, Europa de Est este cu 16,9% pe locul 2, dupa Asia care are 17,3%, 
conform DOCEBO – E-learning Market Trends and Forecast 2014-2016 Report, ajungând la 980 milioane $. 

 
România este un performer în clasamentul global al creșterii utilizării cursurilor în format eLearning, conform The 
Worldwide Market for Self-paced eLearning Products and Service 2010-2015 Forecast and Analysis, având o rată de 
creștere de 38%, pe locul 4 în lume. Acest lucru se datorează și faptului că România devine centru regional 
important pentru multe companii multinaționale, situație ce creeaza oportunități pentru industria locală. 
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7.  INFORMAȚII  CU PRIVIRE LA ACȚIUNI Ș I  STRUCTURA ACȚIONARIATULUI  

La data de 30.04.2016 capitalul social subscris al ASCENDIA era în valoare totală de 144.444,40 lei. Capitalul social 
este împărțit într-un număr de 1.444.444 de acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare 
nominală de 0,1 lei fiecare, având următoarea structură:  

30 Aprilie 2016 

ACȚIONARI NUMĂR ACȚIUNI VALOARE NOMINALĂ ACȚIUNI (RON) % 

Mălureanu Cosmin 910.000 91.000,00 63,00 

Mălureanu Alex 325.000 32.500,00 22,50 

Mălureanu Adriana Ioana 65.000 6.500,00 4,50 

FDI Certinvest Dinamic 144.444 14.444,40 10,00 

TOTAL 1.444.444 144.444,40 100,00 

Domnul Mălureanu Cosmin deține un număr de 910.000 acțiuni, având o pondere de 63,00% în capitalul social al 
Companiei și 63,00% din drepturile de vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Domnul Mălureanu Cosmin este 
unul dintre fondatori și actualul Administrator și Director General (CEO) al Ascendia. 

Domnul Mălureanu Alex deține un număr de 325.000 acțiuni, având o pondere de 22,50% în capitalul social al 
Companiei și 22,50% din drepturile de vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Domnul Mălureanu Alex este unul 
dintre fondatori și actualul Director de Marketing (CMO) al Ascendia. 

Doamna Mălureanu Adriana Ioana deține un număr de 65.000 acțiuni, avand o pondere de 4,50% în capitalul social 
al Companiei și 4,50% din drepturile de vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Doamna Mălureanu Adriana Ioana 
este una dintre fondatori și actualul Director de Programe și Fonduri structurale al Ascendia. 

Domnii Mălureanu Cosmin și Mălureanu Alex sunt frați, iar Domnul Mălureanu Cosmin și Doamna Mălureanu 
Adriana Ioana sunt soți. 

FDI Certinvest Dinamic administrat de SAI Certinvest SA deține un număr de 144.444 acțiuni, având o pondere de 
10,00% în capitalul social al Companiei și 10,00% din drepturile de vot în Adunarea Generală a Acționarilor. FDI 
Certinvest Dinamic este un fond deschis de investiții care a intrat în acționariatul Companiei îin luna aprilie 2016 
prin participarea la o majorare de capital social. Capitalizarea anticipată a Societății ulterior admiterii la 
tranzacționare, calculată pe baza aportului Certinvest mentionat anterior, este de 12,5 milioane lei.  

Ulterior admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare al BVB, acționarii semnificativi ai 
Societății  - Cosmin Mălureanu și Alex Mălureanu – se obligă să pună în vânzare pe piața secundară un număr de 
acțiuni reprezentând minim 5% din numarul total de acțiuni emise pentru a asigura companiei lichiditatea necesară 
tranzacționării la BVB. Această vânzare se va realiza în termen de maxim șase luni de la data admiterii la 
tranzacționare.  

În cazul in care in termen de o lună de la data admiterii la tranzacționare numărul de acționari ai emitentului va fi 
mai mic de 30, acționarul semnificativ al companiei Certinvest Dinamic se obligă să pună in vânzare 5% din 
numarul total de acțiuni emise. În acest caz, aceasta vânzare, impreuna cu vanzarea de acțiuni de catre acționarii 
Cosmin Mălureanu si Alex Mălureanu prezentată mai sus, se vor realiza in termen de maxim 2 luni de la data 
admiterii la tranzacționare, oferind astfel ca lichiditate, impreuna cu vânzarea celorlalti doi acționari semnificativi, 
un minim de 10% din numărul total de acțiuni emise. 

Acțiunile emise de Societate sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi  egale. Acționarii  participă la   
beneficii și  pierderi, proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota parte din capitalul social.   
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Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a  
Acționarilor,  dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la  distribuirea  
beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi 
conferite de lege și  prevederile prezentului act constitutiv.  Acțiunile sunt  indivizibile cu privire la Societate, care 
recunoaște doar un proprietar pentru fiecare acțiune.   

8.  CONDUCEREA SOCIETĂȚI I  

 

La data realizării documentului de prezentare, societatea este administrată de un administrator unic, domnul 
Cosmin Mălureanu, ales de Adunarea Generală a Acționarilor. Mandatul primului administrator este dat pentru o 
perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numit pentru noi perioade de 4 ani. Următorii administratori vor fi aleși 
pentru perioade de 3 ani, putând fi realeși. Administratorul are și calitatea de acționar. 

Pentru sincronizarea cu recomandările BVB cu privire la piața de capital și pentru a susține creșterea companiei, 
societatea intenționează să mai numească alți doi Administratori într-un interval de pana la doi ani de la data 
admiterii la tranzacționare. 

COSMIN MĂLUREANU – ADMINISTRATOR UNIC ȘI DIRECTOR GENERAL (CEO), 35 ANI 

La data realizării documentului de prezentare, administratorul îndeplinește și atribuțiile de Director 
General. Societatea este condusă și administrată de către domnul MĂLUREANU COSMIN, cetățean român, născut 
la data de 4 iunie 1981 în Mun. București, domiciliat în Mun. București, numit pe o perioada de 4 ani începând cu 
data de 23 Martie 2016, având puteri depline.  

Educație:  

 2000 – 2009, Academia de Studii Economice București (ASE), România. Facultatea de Cibernetică, statistică și 
Informatică Economică – specializarea Informatică Economică – finalizat cu diplomă de Inginer economist 

 Septembrie 2002 – septembrie 2003, Universitatea de Economie și Științe ale Afacerii Atena, Grecia. 
Facultatea de Informatică, Cursuri universitare, bursă de școlarizare 1 an 

 Septembrie 2001 – septembrie 2002, National and Kapodistrian University din Atena, Grecia.  Facultatea de 
Filosofie, Certificat de competență lingvistică limba greacă - bursă de școlarizare 1 an 

 2000 – 2001: Cisco Systems Networking Academy – Colegiul Național Dimitrie Cantemir, București 
 1996 – 2000: Colegiul Național Dimitrie Cantemir, București - Ajutor analist programator 

Rezultate:  

 2014 – Premiul “E-Skills for Jobs 2014 – Digital Entrepreneurship” - oferit de Comisia Europeană la nivel de 
E.U. pentru rezultatele obținute cu compania ASCENDIA DESIGN S.R.L. 

 2010 – premiul „Tânărul Antreprenor al Anului 2010” Europa – premiat de Junoir Achievement Young 
Enterprise Europe.  

 2002 – locul șase la Finala Națională a MESE (Management Economic Simulation Exercise) organizat de  Junior 
Achievement România și calificarea în faza a doua a  Hewlet Packard Global Business Challenge, versiunea 
internațională a MESE 

 2001 – participare la Conferința Științifică Anuală a Studenților din cadrul Academiei de Științe Economice: 
o locul 1 – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică -  cu Enciclopedia  multimedia 

“Istoria Românilor” 
o locul al 2-lea – Facultatea de Management – cu proiectul “Computerul Molecular” 

 1998 –  Olimpiada de Științe Economice – faza națională 
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ALEX MĂLUREANU –DIRECTOR DE MARKETING (CMO), 30 ANI 

În prezent, Alex Mălureanu, cetățean român, născut în data de 14.12.1985, Mun. București, îndeplinește 
următoarele activități: 

 Supervizarea dezvoltării de noi produse eLearning și mLearning; 
 Managementul echipelor de dezvoltare EduTeca (14 produse educaționale – CD-uri, aplicații IOS, aplicații 

Android, aplicații TV); 
 Managementul altor proiecte strategice câștigate de către companie; 
 Supervizarea portalurilor (elearning.ro, comunitate.eduteca.ro) și site-urilor companiei.   

Educație:  

 2004-2007: Academia de Studii Economice, București – Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 
 2000-2004: Colegiul Național Dimitrie Cantemir, București - Ajutor analist programator 

Rezultate: 

 2007 – Câștigător E-acționar România 
 2003 – Finalist mondial (locul 6) - Concursul HPGBC (Hewlett Packard Global Business Challenge) Barcelona, 

Spania. 
 2002 – Finalist național la concursul MESE (Management-Economic Simulation Exercise) organizat de  Junior 

Achievement România 

ADRIANA MĂLUREANU –DIRECTOR DE PROGRAME ȘI FONDURI STRUCTURALE, 34 ANI 

Adriana Mălureanu, cetățean român, născută în data de 02.07.1982, în Cluj Napoca, are următoarele 
activități și referințe în cadrul companiei: 

 cercetarea și dezvoltarea de module educaționale în format digital (concept, pedagogie, coordonare și 
supervizare) pentru domeniul academic (preșcolari-adulți), cât și pentru mediul instituțional/corporatist; 

 proiectele de referință: dezvoltarea în colaborare cu echipa a conținutului educațional pentru aplicațiile 
din Colecția EduTeca, revista EduTeca, proiecte de cercetare-dezvoltare;  

 managementul de proiect și cercetare pedagogică aplicată pentru dezvoltarea conținutului educațional al 
proiectului „Predarea și învățarea științelor și disciplinelor tehnologice prin intermediul rețelei de table 
interactive ceramice cu sunet integrat (ēno)”;  

 management de proiect cercetare dezvoltare „Medgame” (Centrul virtual pentru educarea și instruirea 
cetățeniilor în situații de dezastre naturale prin intermediul serious games)  

 scrierea și publicarea de cărți de psiho-pedagogie infantilă (“Socializarea copilului. Baza integrării în 
societate", editura Printech, 2009) și manuale școlare (Comunicare în limba română, clasele I, a II-a, a IV-a, 
Educație civică, clasa a III-a). 

Educație:  

 2011: Certificat Formator, Centrul regional de Formare Profesională a Adulților Teleorman Pregătirea formării; 
 2008 - 2009: Master în Managementul Dezvoltării Afacerilor, Studii postuniversitare - Facultatea de Științe 

Economice și Gestiunea Afacerilor (Universitatea Babeș-Bolyai), Cluj Napoca (România); 
 2002 - 2006: Sociolog (studii de lungă durată), Studii universitare de lungă durată - Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială (Universitatea Babeș Bolyai), Cluj Napoca (România); 
 În curs de finalizare: Economist, Studii universitare de lungă durată - Facultatea de Studii Economice Cluj 

Napoca (Universitatea Babeș Bolyai), Cluj Napoca (România); 
 2003 - 2004: bursa de studii limba greacă - National and Kapodistrian University din Atena, Grecia; 
 1996 - 2001: Învățător-Educator - Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Cluj Napoca. 
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9.  DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJAȚI  

 
La data 31.03.2016 echipa Ascendia este formată din 29 membri. Evoluția personalului a fost următoarea: 
 

DEPARTAMENT 2012 2013 2014 2015 31.03.2016 

Dezvoltare 17 15 13 17 23 

Tessa  2 2 2 2 2 

Vânzări 3 6 3 3 3 

Marketing 1 1 1 1 1 

Total 23 24 19 23  29 

 
Din 29 de angajați, 18 au studii superioare, restul având studii sau cursuri de pregătire în domeniul în care 
activează. Compania are o politică deschisă față de includerea tinerilor, oferind programe de internship și formare  
profesională la locul de muncă; astfel, pentru fiecare departament există îndrumători tehnici și manageri. 
 

FORMA DE ANGAJARE 2012 2013 2014 2015 31.03.2016 

Full time 20 22 17 20 26 

Part time 3 2 2 3 4 

Total 23 24 19 23 29 

 
 

10.  BIROURILE COMPANIEI  

 

 
Sediul operațional al companiei este în Str. Buzești, Nr. 

76-80, Clădirea Premium Point, etaj 4, Sector 1, 
București; 

Sediul social al companiei este în Str. Fierari Nr. 5, 
Sector 2, București. 
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11.  PRINCIPALI COMPETITORI 

 

Principalii producători de software tip eLearning din piața românească, concurenți direcți ai Ascendia S.A, sunt 
Siveco Romania S.A. și Softwin S.R.L.. 

PRINCIPALI COMPETITORI DESCRIERE 
Siveco Romania S.A. Companie înființată în 1992. Oferă servicii și produse software în zona de 

eLearning, EAS (Enterprise Application Suite), Document Management, 
Business Intelligence, eHealth, eGovernment, eAgriculture, eCustoms şi 
eBusiness. 

Softwin S.R.L. Companie înființată în 1990. Produce și comercializează soluții software 
în IT&C. Divizia Intuitext a acestei companii activează în zona de 
eLearning. 

Există mai mulți producători de software eLearning, însă, din punct de vedere al poziționării ASCENDIA, cei 
menționați sunt principalii competitori. 

 

12.  CIFRA DE AFACERI ÎN FUNCȚIE DE SEGMENTE DE ACTIVITATE 

 

Structura veniturilor și a marjelor operaționale, în baza estimărilor interne, este, pentru 2015, următoarea: 

SEGMENT DE ACTIVITATE 2015 

Venit vânzare produse și mărfuri – aplicații educaționale, manuale 
școlare, LMS etc 

1.492.477 

Venit vânzare Servicii IT – dezvoltări de module educaționale la 
comandă, personalizări LMS, etc 

2.593.354 

Venituri din Proiecte Fonduri – finanțări primite prin proiectele de 
cercetare, respectiv prin proiectele finanțate din programele 
operaționale sectoriale 

418.881 

 

13.  SCURTĂ  DESCRIERE A ULTIMELOR REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE  

 

BILANȚ 
Elemente de activ (lei) 2012 2013 2014 2015 

Active imobilizate 129.845 152.930 73.543 139.678 

Active circulante 964.515 743.782 1.355.087 2.132.511 

Cheltuieli în avans 1.825 1.022 2.663 1.772 

TOTAL ACTIVE 1.096.185 897.734 1.431.293 2.273.961 

Elemente de pasiv (lei) 2012 2013 2014 2015 

Capitaluri proprii 248.701 421.190 413.952 1.612.034 

Datorii – total, din care: 584.713 239.043 571.895 541.084 

- sub 1 an 563.384 221.969 567.757 539.561 

- peste un an 21.329 17.074 4.138 1.523 

Provizioane 0 0 0 0 

Venituri în avans 262.771 237.501 445.446 120.843 

TOTAL PASIVE 1.096.185 897.734 1.431.293 2.273.961 
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Activele totale ale Ascendia au crescut în 2015 față de 2014 cu 59%, de la 1,431 mil de lei în 2014 la 2,274 mil de lei 
în 2015, creșterea medie anuală a activelor pentru perioada 2012-2015 fiind de 128%. 

Capitalurile proprii ale Ascendia au crescut în 2015 față de 2014 cu 289% de la 0,414 mil lei în 2014 la 1,612 mil lei 
în 2015, creșterea medie anuală a activelor pentru perioada 2012-2015 fiind de 186%. 

Datoriile au ramas relativ constante, fiind 0,514 mil de lei în 2015 față de 0,572 mil de lei în 2014. 

 

 

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE 

- lei - 2012 2013 2014 2015 

Cifra de afaceri 1.404.000 996.824 1.300.951 4.085.831 

Venituri din exploatare 1.608.468 1.210.470 1.558.710 4.515.800 

Cheltuieli de exploatare 1.600.205 971.884 1.352.864 2.910.601 

Rezultatul operațional 8.263 238.586 205.846 1.605.199 

Rezultatul financiar 2.287 -1.793 -9.685 -10.473 

Rezultatul brut 10.550 236.793 196.161 1.594.726 

Rezultatul net 1.690 174.262 160.873 1.339.964 

 

Cifra de afaceri a Ascendia a crescut în 2015 față de 2014 cu 214% de la 1,3 mil de lei la 4,085 mil de lei, creșterea 
medie anuală a cifrei de afaceri pentru perioada 2012-2015 fiind de 43%. 

Rezultatul net al Ascendia a crescut în 2015 față de 2014 cu 733% de la 0,16 mil de lei în 2014 la 1,34 mil de lei în 
2015, creșterea medie anuală a rezultatului net fiind de 826%.   
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INDICATORI FINANCIARI 
 2012 2013 2014 2015 

 

Rentabilitatea cifrei 
de afaceri 

Profit net / cifra de afaceri 0,12% 17,48% 12,37% 32,80% 

Rentabilitatea 
activelor                     

Profit net / total active                                   0,15% 19,41% 11,24% 58,93% 

Lichiditate curentă Active circulante / datorii 
termen scurt 

1,71 3,35 2,39 3,95 

Grad de îndatorare Datorii totale / total active 53,34% 26,63% 39,96% 23,79% 

 

14.  POLITICA ȘI  PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE 

 

Potrivit practicilor interne, prognozele ASCENDIA vor fi făcute ținând cont de cât mai multe dintre aspectele ce 
influențează și au posibilitatea de a influența pozitiv sau negativ dezvoltarea afacerii. Astfel, având în vedere că 
societatea activează în industria IT&C, prognozele sunt așadar direct influențate de dinamica acestei industrii. 
Activitatea companiei este influențată și de realitățile economice, cât și de planurile de investiții și noile direcții de 
dezvoltare stabilite de management. 

Ținând cont de acești factori, ASCENDIA poate furniza prognoze revizuite de dezvoltare a afacerii, de la an la an sau 
oricând va considera că este relevant, în funcție de realitățile economice ale momentului și direcțiile de dezvoltare 
alese.  

Prognozele financiare pentru perioada 2016-2018 sunt prezentate în Anexa 4 din prezentul memorandum. 
Următoarele ipoteze de lucru au stat la baza acestora: 

1. Industria IT&C este o industrie în creștere și, în mod particular, industria de eLearning are o creștere peste rata 
de creștere a industriei IT, aceasta fiind o tendință la nivel global. Beneficiarii, atât cei din mediul corporatist, cât și 
din cel de educație publică, se orientează din ce în ce mai mult către astfel de instrumente de informare-predare-
învățare. 
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2. La începutul Trimestrului 2 din 2016, prin plasamentul privat obținut, ASCENDIA a primit o importantă resursă 

financiară de dezvoltare a afacerii. Managementul companei vizeaza pentru 2016 investiții în dezvoltarea propriilor 

produse și servicii, investiții ce vor genera în 2016 un nivel al cheltuielilor mai mare față de 2015 și, prin urmare, un 

un profit mai mic, însă rezultatele investițiilor din 2016 vor fi vizibile începând cu 2017 atât la nivel de cifra de 

afaceri, cât și la nivel de profit. 

 

3. Operațiunile companiei în anul 2016 vor fi în creștere, ASCENDIA intenționând să angajeze personal suplimentar, 

incluzând zone precum: marketing, vânzări și accesarea de fonduri. Aceste investiții vor avea efect direct în 

creșterea afacerii începând cu Trimestrul 4 din 2016. 

 

4. ASCENDIA intenționeaza să depună varii proiecte de finanțare pentru dezvoltarea produselor și serviciilor 

proprii, atât ca beneficiar direct, cât și în varii parteneriate, pe liniile de finanțare naționale și europene. Există mai 

multe proiecte pentru care se dorește obținerea de finanțare prin aceste surse, însă, în funcție de liniile de 

finanțare ce se vor deschide, vor fi stabilite exact proiectele ce vor fi depuse.  

 

15.  POLITICA ȘI  PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE 

 

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare și în conformitate cu actul constitutiv al Societății, fiecare acțiune plătită 
acordă deținătorului dreptul de a primi dividende. Dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu 
participația lor la capitalul social vărsat. 

Dividendele pot fi distribuite doar din profitul determinat conform situațiilor financiare al Societății, astfel cum 
sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. 

Adunarea Generală a Acționarilor stabilește cuantumul dividendelor ce pot fi distribuite în baza profitului 
distribuibil obținut în anul financiar precedent. 

Societatea a acordat dividende acționarilor pentru exercițiile financiare aferente anilor 2013 – 2015. Pentru anii 
2016 și 2017, compania intenționează să reinvestească profitul obținut în dezvoltarea liniilor de business, această 
strategie urmând a fi supusă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. 

16.  DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII 

 

Industria IT&C este o industrie cu o rată de creștere accelerată și eLearning-ul, în special, are o rată de creștere 
importantă anual, peste media industriei mamă, atât în România, cât și în străinătate. Industria IT&C este deosebit 
de dinamică, avansurile tehnologice și realitățile generate de acestea fiind factori importanți pe care ASCENDIA îi 
are în continuu în vedere, spre a putea oferii produse și servicii competitive, adaptate realităților în continuă 
schimbare (echipamente noi, sisteme noi, software nou etc). Viteza de adaptare în această piață este foarte 
importantă și ASCENDIA are dinamismul necesar unei reacții rapide, care să o poziționeze avantajos față de 
competitorii săi. Dorim păstrarea acestui avantaj. 

Pentru a putea susține și dezvolta poziția companiei, ASCENDIA are în vedere următoarele 3 elemente cheie: 

 Extinderea ofertei de produse și servicii proprii  

 Dezvoltarea echipei și a bazei sale materiale 

 Creșterea vizibilității companiei 
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Considerăm că, pentru a crește sustenabil, compania va trebui să continue să investească în propriile produse. 
Chiar dacă în acest moment produsele proprii nu oferă companiei cea mai importantă sursă de venituri, 
considerăm că pe viitor acestea vor oferi baza unei creșteri organice, aducând și marje importante de profit.  

 

A) Extinderea de produse și servicii proprii are la bază următoarele direcții: 

A.1 Produsele școlare proprii 

Sub sigla proprie EduTeca se regăsesc următoarele produse: jocuri educaționale pentru preșcolari - 
dezvoltate 14 aplicații, până în prezent, proiectate împreună cu educatori și avizate de ministerul educației, 
manuale tipărite și manuale digitale declarate câștigătoare la licitațiile ministerului educației și folosite în școlile 
din România și Revista EduTeca pentru preșcolari, instrumentul prin care compania dorește să păstreze direct și 
continuu legăatura cu mediul școlar.  

Considerm că această linie a produselor proprii, atât pentru preșcolari, cât și pentru clasele 1-12 trebuie păstrată și 
extinsă. În România sunt circa 800 de manuale școlare ce trebuie refăcute și adaptate noilor programe, manualele 
existente fiind vechi de până la 20 de ani. Acest aspect se datorează faptului că doar începând din 2014 ministerul 
educației a hotărât refacerea programelor școlare vechi. Această reașezare a întregii industrii de manuale școlare, 
care, prin viziunea ministerului educației vor fi de acum înainte și în format digital, este o oportunitate pe care 
ASCENDIA o va urmări în continuare, investind în manuale cu care să participe la licitațiile ministerului educației, 
dar și în produse auxiliare, tipărite și digitale, care să susțină produsele create. Pentru acest deziderat, compania va 
urmări parteneriate cu edituri consacrate care să ofere partea tipărită a manualelor și va continua în paralel 
dezvoltarea propriilor manuale și auxiliare, prin angajarea unor profesori sau specialiști în educație competenți. 

În ceea ce privește revista, considerăm că o revistă proprie poate păstra conexiunea cu mediul școlar direct, fiind o 
bună unealtă de informare și în același timp de marketing.  Până în prezent au fost produse trei numere ale revistei 
EduTeca, intenția companiei fiind să ajungă să producă trimestrial, apoi lunar o astfel de revistă. 

A.2 Platforma Learning Management System (LMS) și serviciile de dezvoltare suplimentară 

Sub sigla proprie Coffee LMS, ASCENDIA produce propriul sistem de management al învățarii sau Learning 
Management System (LMS), așa cum sunt aceste sisteme cunoscute în general. Acesta este o aplicație software 
care permite oricărei organizații să ofere și să monitorizeze în timp real procesul de învățare online al propriilor 
angajați. Marele plus pe care aplicația dezvoltată de ASCENDIA îl are față de competitorii săi este simplitatea și 
ușurinta de utilizare a acesteia. Compania va investi în continuare în dezvoltarea și popularizarea platformei. 

Separat de produsul LMS „la cheie”, ASCENDIA oferă clienților săi servicii de personalizare a platformei. Aceasta 
implică de la personalizări din punct de vedere vizual (inserarea de sigle, adaptare gama cromatică etc), la 
dezvoltarea de noi module sau conectarea aplicației cu varii alte sisteme ale beneficiarului (precum ERP sau 
aplicații HR). Pentru a putea facilita oferirea rapidă a unor astfel de servicii se va avea în vedere optimizarea 
continuă a platformei. 

A.3 Servicii de dezvoltare conținut personalizat 

Pentru varii beneficiari, ASCENDIA a dezvoltat și dezvoltă module educaționale. Creșterea investițiilor în 
educație  generează și creșterea nevoii de materiale educaționale. Fie că vorbim de conținut digital pentru copii, fie 
că vorbim de conținut digital pentru educația adulților, ASCENDIA a furnizat servicii de dezvoltare și intenționează 
păstrarea și extinderea acestei linii de afaceri.  
În ceea ce privește zona corporate, această linie de afaceri vine să complementeze soluția LMS produsă de 
ASCENDIA. Pentru extinderea acestei linii de afaceri compania vizează atât extinderea portofoliului de clienți, cât și 
dezvoltarea unor parteneriate care pot produce sinergii – precum parteneriatele cu firme ce oferă training în mod 
tradițional. 

Compania va urmări extinterea serviciilor de dezvoltare conținut personalizat pe piețele externe, ASCENDIA având 
deja o experiență vastă în proiecte internaționale de acest fel – atât ca furnizor direct pentru beneficiarii finali, cât 
și ca outsoucer în varii proiecte. 
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A.4 Dezvoltarea unor noi produse proprii  

ASCENDIA va investi în dezvoltarea a două noi produse proprii. Acestea se bazează pe studiul propriu legat 
de necesitățile pieței interne pe de o parte, cât și pe tendințele pieței internaționale pe de cealaltă parte.  

- Platforma educațională destinată mediului corporatist în România. Companiile mari sunt în căutarea unor cursuri 
digitale de calitate, în limba română, care să se muleze pe nevoile generale ale afacerilor rol (softskills în special).  
Pornind de la premisa că ASCENDIA are capacitatea de a oferi cursuri digitale interactive, de calitate, considerăm 
că putem acoperi o zonă importantă din piață cu o astfel de platformă, prin urmare vom investi în această direcție.  

- Platforma educațională extrașcolară destinată mediului public, în afara țării. Acest proiect implică dezvoltarea 
unei platforme educaționale ce se adresează copiilor școlari, însă nu va fi conectată la mediul academic așa cum 
sunt în general produsele educaționale digitale. Platforma va avea conținut multicultural și se va baza în special pe 
conceptul de edutainment, adică educație prin joacă. Platforma și conținutul pentru prima fază a proiectului sunt 
în lucru, platforma urmând a fi finalizată și lansată până la finalul lui 2016, urmând ca extinderea și adaptarea ei la 
contextul extern să fie făcută și ulterior, în funcție de rezultatele primei etape. Platforma va fi lansată în limba 
engleză, urmând a fi făcute localizări în multiple alte limbi, în iterațiile următoare de dezvoltare. 

 

B) Dezvoltarea echipei și a bazei sale materiale are central un aspect esențial în orice afacere: echipa. Considerăm 
că aceasta trebuie să fie una cu un înalt nivel de profesionalism și de coeziune, dotaă cu o bază materială de 
calitate. ASCENDIA urmărește două obiective în 2016: creșterea echipei prin angajarea unor oameni noi cât și 
păstrarea și creșterea abilităților echipei existente. Pe termen lung, se vor face ajustările sau dezvoltările necesare 
liniilor de afaceri existente. 

Compania investește și va continua să investească în varii cursuri de training pentru proprii angajați, în funcție de 
nevoile identificate și tendințele pieței. De asemenea, ASCENDIA desfășoară, în prezent, două proiecte de 
cercetare în domeniul eLearning, finanțate de UEFISCDI, proiecte prin care cunoștințele oamenilor implicați sunt 
dezvoltate, odată cu dezvoltarea produselor proiectelor de cercetare respective.  

În ceea ce privește baza materială, urmărim păstrarea echipamentelor și a software-urilor de devoltare la zi. 
Suplimentar urmărim păstrarea unui mediu de lucru de calitate, în care echipa să poată comunica ușor, să se poată 
relaxa și, nu în cele din urmă, să lucreze cu plăcere și convingere. ASCENDIA are o politică internă de majorare a 
salariilor angajaților, astfel încât acestea să fie în concordanță cu performanțele, cu salariile specifice industriei, cât 
și cu nivelul nevoilor oamenilor din organizație. 

Pentru atingerea acestor deziderate sunt folosite atât fondurile proprii, cât și fondurile atrase prin finanțări 
naționale sau europene. Până în acest moment, compania a implementat cu succes două proiecte, unul prin 
programul POS-CCE și unul prin programul POS-DRU și are în desfășurare două proiecte finanțate prin UEFISCDI. 
Pentru viitor, compania are în vedere continuarea accesării unor astfel de fonduri, urmând să depună proiecte atât 
în nume propriu, cât și ca parteneri ai altor entități. 

 

C) Creșterea vizibilității companiei ar putea accelera dezvoltarea companiei. ASCENDIA a crescut până în acest 
punct prin calitatea produselor oferite și prin recomandările clienților săi și nu prin expunerea sa mediatică. 
Pornind de la această premisă, investiția în marketing va fi una cu efecte directe: odată cu creșterea expunerii, 
notorietatea companei va crește și aceasta va aduce cu sine și clienți noi.  

Pe lângă listarea companiei pe piața AeRO, ASCENDIA are în vedere creșterea vizibilității sale prin participarea la 
varii conferințe și competiții aferente mediului de afaceri în general și a celui digital în special, precum și prin 
creșterea numărului de articole și a expunerii sale prin portalul www.elearning.ro deținut de companie. Aceste 
obiective vor fi îndeplinite prin delegarea unor sarcini către echipa existentă, precum și prin angajarea unor 
specialiști în comunicare și marketing. 

Prognoza rezultatelor financiare pentru perioada 2016-2018 se găsește în Anexa 4. 
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17.  RISCURI ASOCIATE ACTIVITĂȚI I  ECONOMICE ÎN ROMÂNIA Ș I  RISCURI SPECIFICE  

Investiția în acțiunile prezentate în acest document implică un anumit grad de risc. Pentru o evaluare corectă a 
investiției în acțiunile companiei, potențialii investitori ar trebui să analizeze cu atenție riscurile prezentate în 
continuare, cât și celelalte informații cu privire la emitent cuprinse în acest document și nu numai, înainte de 
luarea oricărei decizii de investiție. Fiecare dintre riscurile evidențiate mai jos ar putea avea un impact negativ 
semnificativ asupra activității emitentului, poziției financiare și rezultatelor operaționale, asupra lichidității și/sau 
perspectivelor, precum și asupra oricărei investiții în acțiunile companiei. În cazul în care oricare dintre riscurile 
prezentate mai jos se va concretiza, aceasta ar putea influența negativ prețul de piață al acțiunilor companiei și, ca 
rezultat, investitorii pot pierde întreaga investiție sau o parte din aceasta.  

În această secțiune, ordinea prezentării factorilor de risc este aleatorie și nu într-o ordine asumată a priorității. 

Riscuri economice generale - Activitățile Emitentului sunt sensibile la ciclurile economice și la condițiile economice 
generale. Crizele financiare internaționale cât și mediul economic instabil pot avea efecte negative semnificative 
asupra activității, rezultatelor operaționale și poziției financiare a Emitentului. Turbulențele socio-politice pot, de 
asemenea, impacta activitatea companiei. Piețele financiare internaționale au resimțit efectele crizei financiare 
mondiale declanșată în anul 2008. Aceste efecte s-au resimțit și pe piața financiară românească sub forma 
lichidității scăzute a pieței de capital, precum și printr-o creștere a ratelor de dobândă de finanțare pe termen 
mediu datorită crizei globale de lichiditate. Pe viitor, un astfel de scenariu s-ar putea repeta și eventualele pierderi 
semnificative suferite de piața financiară internațională, cu implicații majore pe piața românească, ar putea afecta 
capacitatea Emitentului de a obține împrumuturi sau finanțare nouă în condiții sustenabile. 

Riscul aferent politicilor naționale ăn domeniul educației - Ministerul Educației a dat dovada în ultimii 26 de ani 
de inconsecvență și lipsă de viziune. Nepredictibilitatea acestui minister a fost și este în continuare generată și de 
numărul mare de miniștri schimbati si de lipsa unui proiect național multianual. Rezultatele slabe in domeniul 
învățământului românesc au fost expuse și în „Raportul de audit al performanței” efectuat de Curtea de Conturi a 
României pentru perioada 2011-2015 și publicat în 2016. Chiar și în aceste condiții, ministerul a demarat un amplu 
proces de modernizare a programei școlare. Acesta implică, pe lângă refacerea conținutului manualelor vechi, și 
adăugarea unei componente digitale, menită să aducă învățământul românesc în secolul 21. Prin Centrul Național 
de Evaluare și Examinare, ministerul organizează licitații pentru furnizorii de manuale tipărite și manuale digitale. 
Condițiile de participare și de calificare sunt factori determinanți pentru aceste licitații. Acest demers pote fi 
oricând umbrit de lipsa de consecvență, precum și de modul de derulare a procedurilor de licitație. Producerea de 
manuale și materialele digitale pentru Ministerul Educației este în schimb o direcție cu potențial foarte mare, 
aducând totodată și un nou produs (manualul digital) pe piața liberă. Aceasta este o oportunitate pe care 
compania o urmărește, considerând că viitorul educației va fi în strânsă legătură cu tehnologia. 

Riscul creșterii nesustenabile a salariilor industriei - România este o țară în care industria IT&C este în mare 
expansiune. Acest lucru se datorează în special calificării forței de muncă, dar și salariilor comparabil mai mici 
pentru poziții similare în alte piețe dezvoltate. Aceste condiții au favorizat atât dezvoltarea unor companii 
românești, cât și, mai ales, un aflux al centrelor operaționale ale unor mari companii din lume, ce au mutat 
serviciile specifice în România. Pe cale de consecință, salariile din industrie au păstrat în ultimii ani un trend 
ascendent. Așadar există un risc legat de personalul și conducerea companiei reprezentat de posibilitatea plecării 
angajaților de înaltă calificare către alte companii care oferă pachete salariale și compensații peste nivelul actual 
oferit de către Ascendia. Politica salarială poate conduce la o flucțuatie majoră în cadrul forței de muncă 
specializate. Există riscul ca, odată cu creșterea acestor salarii, sustenabile în mod special de marile companii, să se 
întâmple două scenarii, care nu se exclud reciproc. Primul scenariu ar fi ca odată cu creștrea salariilor oferite de 
companiile mari, în general multinaționale, companiile mici să nu poată susține salarii comparabile, determinând 
astfel un aflux de personal de la companiile mici la cele mari, cu impact negativ considerabil în zona IMM. Al doilea 
scenariu ce poate afecta compania este ca odată cu creșterea salariilor, multe proiecte care ajungeau în România, 
în regim de outsourcing, să se îndrepte către alte țări, România nemaifiind atractivă din punct de vedere financiar 
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pentru astfel de proiecte. În aceste condiții, compania investește în dezvoltarea propriilor produse, care în viitor să 
fie capabile să genereze fluxurile financiare necesare menținerii companiei pe o poziție competitivă, indiferent de 
evoluția salariilor în această industrie. 

Riscul asociat cu persoanele cheie - Compania, activând într-o industrie de nișă, într-o piață în expansiune, 
desfășoara o activitate ce necesită cunoștințe și specializare ridicate. Compania depinde de recrutarea și păstrarea 
personalului din conducere și a angajaților calificați. Rentabilitatea pe termen mediu și lung a companiei depinde în 
mare măsură de performanța angajaților calificați, a personalului și conducerii executive, deosebit de importanți 
pentru dezvoltarea viitoare a Ascendia. Prin urmare, există posibilitatea ca în viitor compania să nu își poată păstra 
directorii executivi ori personalul cheie implicat în activitățile companiei ori să nu poată atrage alți membrii 
calificați în echipa de conducere, 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. Există posibilitatea ca în viitor compania să 
se confrunte cu o lipsă de personal calificat și specializat. Condițiile macroeconomice naționale în domeniul pieței 
muncii din domeniul IT susțin la acest moment posibilitatea migrării angajaților. Ascendia face demersuri pentru 
păstrarea factorului uman motivat. Pentru păstrarea personalului experimentat și cu potențial, compania oferă 
pachete salariale motivante, condiții de lucru bune, precum și condiții de dezvoltare.  

Riscul cu clienși semnificativi - Compania a fost pentru o perioadă importanta (2007-2012), în mod aproape 
exclusiv, furnizor de servicii de tip outsourcing, având un client mare care până în 2012 asigura peste 90% din 
veniturile firmei. S-a renunțat la acest profil, însă in funcție de proiectele contractate există riscul ca unul sau mai 
mulți clienți să atingă o pondere mare în activitatea firmei. În ultimii 4 ani s-a avut în vedere păstrarea unui 
echilibru în această direcție, iar compania nu a mai avut, începând din 2013, clienți care singuri să depășească 35% 
din veniturile anuale. Cu toate acestea, există, în funcție de proiectele contractate, clienți semnificativi. O structură 
concentrată a clienților poate da naștere riscului asociat cu pierderea unuia dintre aceștia sau cu plățile efectuate 
către companie, putând determina pe cale de consecință o scădere a veniturilor și profiturilor raportate de 
companie.  

Riscul fiscal și juridic - Emitentul este guvernat de legislația din România și chiar dacă legislația din România a fost 
în mare parte armonizata cu legislația UE, pot apărea modificări viitoare, respectiv pot fi introduse legi și 
regulamente noi, cu efecte asupra activității companiei. Legislația din România este adesea neclară și supusă unor 
interpretări și implementări diferite și modificări frecvente. Ascendia nu poate previziona extinderea sau impactul 
oricăror revizuiri sau modificări viitoare aduse legilor sau regulamentelor existente sau semnificația noilor legi și 
regulamente care pot fi introduse în viitor și care pot fi aplicabile în cadrul companiei. Atât modificarea legislației 
fiscale și juridice, cât și eventuale evenimente generate de aplicarea acestora se pot concretiza în posibile amenzi 
sau procese intentate companiei, care pot impacta activitatea Ascendia. Până în prezent compania nu a fost 
amendată și nici nu a avut procese intentate împotriva ei, însă această situație se poate schimba. Ascendia 
monitorizează cu atenție schimbările legislative. Etica în afaceri este un aspect important pentru companie.  

Riscul aferent produselor și serviciilor Cererea pentru produsele și serviciile companiei și prețul acestora depind 
de o varietate de factori asupra cărora Ascendia nu are control și anume: evoluții economice și politice la nivel 
global și regional; cererea și oferta la nivel local și internațional; cererea consumatorilor din industrie; legile și 
reglementările existente șsi viitoare; reglementăari ale Guvernului în domeniul învățământului și a industriei IT&C; 
impactul evenimentelor economice și politice etc. Dezvoltarea unor produse sau linii de servicii se face ca urmare a 
analizei trendurilor pieței, dar și ca urmare a anticipării unor potențiale astfel de direcții. Așadar, investițiile 
companiei în exinderea gamei de produse și servicii proprii pot avea sau pot să nu aibă rezultatele comerciale 
scontate. Scăderea cererii sau neatingerea unor cote suficiente, precum și prețurile produselor și serviciilor 
Ascendia pot afecta fluxul financiar al companiei și pot avea efecte negative semnificative asupra activității, 
rezultatelor operaționale și poziției financiare a acesteia. 
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Riscul dat de sezonalitate - Afacerile Ascendia sunt influențate de câteva sisteme cu aspect sezonier. Un astfel de 
sistem este cel al anului școlar. Acesta influențează direct perioadele de încasare aferente liniilor de business ce 
implică vânzarea de materiale educaționale către mediul retail, dar și către Ministerul Educației. Un alt sistem în 
care poate fi identificat un aspect de sezonalitate este cel aferent bugetelor de training ale companiilor pentru care 
Ascendia produce materiale de tip eLearning. Aceste bugete sunt de multe ori cheltuite doar în ultimul trimestru al 
fiecărui an. De asemenea, există anual unul sau doi clienți cu proiecte mari de tip outsourcing, încărcând 
capacitatea de producție a firmei pe o perioadă determinată, însă astfel de proiecte sunt greu predictibile. Astfel 
de cicluri pot determina discrepanțe semnificative între veniturile și cheltuielile prognozate, provocând și perioade 
în care trebuie menținute costurile fixe aferente desfășurării actvității, indiferent de nivelul veniturilor generate. 
Pentru eficientizarea și minimizarea impactului negativ al acestor perioade, Ascendia folosește resursele 
disponibile în perioadele cu mai puțină activitate pentru accelerarea dezvoltării propriilor produse.  

Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii - Compania vizează o creștere sustenabilă, prin dezvoltarea 
continuă a propriilor linii de produse și servicii, în paralel cu extinderea portofoliului de clienți, în condițiile 
dezvoltării echipei și a bazei sale materiale și a creșterii vizibilității companiei. Cu toate acestea, nu este exclusă 
posibilitatea ca produsele sau serviciile dezvoltate să nu fie la nivelul așteptărilor pieței sau să nu fie îndeajuns de 
bine marchetate de către companie. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea degradării relației cu unii clienți existenți 
sau incapacitatea de a atrage unii noi, sau posibila  incapacitate a atragerii unor oameni potriviți pentru punerea în 
practică a acestui plan. Există așadar posibilitatea ca emitentul să nu fie capabil să ducă la buna îndeplinire planul 
de dezvoltare sau doar unele linii din strategia pe care și-a definit-o. Pentru reducerea acestor riscuri compania 
urmărește acțiunile descrise în planul său de dezvoltare. 

Riscul asociat cu realizarea prognozelor financiare - Prognozele financiare menționate în Anexa 4 pornesc de la 
premisa ducerii la îndeplinire a planului de dezvoltare a afacerii. Prognozele au fost făcute cu diligență, însă nu au 
fost verificate de către un auditor și sunt doar estimări ale unui impact previzionat al activităților curente și 
viitoare. Există așadar riscul de neîndeplinire al acestora, ele fiind făcute pe o construcție ce are ca bază 
implementarea cu succes a strategiei de creștere, care la rândul său este expusă mai multor ractori de risc, așa 
cum se evidențiază din acest document.  Prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de companie pot fi 
semnificativ diferite de cele prognozate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuți sau al căror impact 
negativ nu a putut fi contracarat. 

Riscul asociat surselor de finanțare - La 30 Aprilie 2016 Ascendia nu iși finanțează activitatea din credite bancare, 
având suficiente resurse financiare proprii pentru buna desfășurarea a operațiunilor curente.  

Pentru a nu bloca însă disponibilul de numerar, Ascendia are deschise două linii de credit, folosite de companie 
exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanție necesare participării la licitații și la garantarea bunei execuții a 
proiectelor. Aceste scrisori sunt o caracteristică standard a proceselor de achiziție/execuție din mediul public, 
neputând însă avea un impact negativ asupra situațiilor financiare ale companiei decât în cazul în care compania 
nu execută respectivele proceduri conform specificațiilor licitațiilor/contractuale. La 30 Aprilie 2016 Ascendia are o 
linie de credit deschisă la Alpha Bank în valoare de 250.000 Lei, din care 135.818 LEI sunt folosiți pentru scrisori de 
garanție de participare la licitațiile ministerului educației, restul fiind disponibili, iar la ProCredit Bank o linie 
dedicată exlusiv scrisorilor de garanție de 115.000 LEI, din care utilizați 67.870 LEI aferenți scrisorii de bună 
execuție pentru unul din proiectele finanțate de UEFISCDI, restul fiind disponibili. Aceste linii vin cu caracteristici 
unice de risc, trebuie reinnoite anual și sunt purtătoare de dobânzi. 

O altă zonă de risc este cea dată de termenele de primire a banilor din varii proiecte finanțate din fonduri naționale 
sau europene. Este o caracteristică consacrată deja incapacitatea organismelor intermediare de finanțare, de a 
oferi la timp și conform planurilor de lucru contractate, banii finanțați prin astfel de proiecte. Acestea sunt riscuri 
calculate, Ascendia prognozând întotdeauna întârzieri la încasarea sumelor restante și asigurând din surse proprii 
buna execuție a proiectelor, până la încasare. Cu toate acestea, termenele de restanță nu pot fi niciodată corect 
anticipate, fiind influențate de factori externi companiei. Trebuie clarificat că acești bani, în mod firesc, nu au risc 



      
 

 

  Pagina 29 din 62 

de neîncasare, ci doar riscuri de neîncasare la termenul definit contractual sau prin regulamentele de finanțare 
existente.  

O altă sursă de finanțare cu potențial de risc este bursa de valori. Pentru susținerea activității, compania ar putea 
folosi pe viitor mecanismele de finanțare specifice bursei, respectiv majorări de capital, emiterea de obligațiuni sau 
folosirea unor alte instrumente specifice pieței de capital, ce vor aduce cu sine riscuri specifice. 

Riscul asociat investițiilor în acțiuni - Bursa de Valori București (BVB) prezintă caracteristici similare cu alte burse 
mici din țările emergente în ceea ce privește fragilitatea, lichiditatea scăzută și volatilitatea pieței și valorii titlurilor 
cotate, prețul de piață al Acțiunilor putând fi influențat și de acești factori. Prețul de piață al acțiunilor este, în 
general, instabil și poate suferi scăderi bruște și semnificative. Scăderile de preț pot fi cauzate de o varietate de 
factori, inclusiv de diferența dintre rezultatele anunțate de companie și prognozele realizate de analiști, de 
contracte importante, fuziuni, achiziții și parteneriate strategice implicând compania sau competitorii acestuia, de 
fluctuațiile situației financiare și rezultatelor operaționale ale companiei, factori legați de industria energetică și 
condițiile economice generale, cât și de instabilitatea generală a prețului acțiunilor pe piețele pe care acțiunile sunt 
cotate sau pe piețele internaționale, în general. Ca urmare, investitorii se pot confrunta cu o scădere semnificativă 
a prețului de piață al acțiunilor. 

Alte riscuri - Investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai 
semnificative riscuri de care compania are cunoștință în prezent. Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu 
includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investiții în acțiunile emitentului, iar compania nu poate 
garanta faptul că ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și incertitudini de care 
compania nu are cunoștință în prezent 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 diligențele necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității 
investiției.  

Prin urmare, decizia investitorilor potențiali dacă o investiție în acțiunile emitentului 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. 

18.  INFORMAȚII  CU PRIVIRE LA OFERTE DE VALORI MOBILIARE DERULATE ÎN PERIOADA DE 12 LUNI 
ANTERIOARĂ  LISTĂRII  

Evoluția capitalului social al Emitentului este prezentată în continuare: 

EVOLUȚIE CAPITAL SOCIAL 
Data Tip operațiune Capital 

social (RON) 
Val. nominală 
(RON/acțiune) 

Nr. acțiuni 
emise 

Sursa  Structura acționariat 

Mar-07 Inființare 1.000,00* 10,00* 100* Numerar Cosmin Mălureanu – 100% 

Mar-16 Modificare val. 
nominală 

1.000,00    0,10 10.000 - Cosmin Mălureanu – 100% 

Mar-16 Majorare capital 130.000,00 0,10 1.300.000 Numerar Cosmin Mălureanu – 70,00%  
Alex Mălureanu – 25,00% 

Adriana Ioana Mălureanu – 5,00% 

Apr-16 Majorare capital 144.444,40 0,10 1.444.444 Numerar Cosmin Mălureanu – 63,00% 
Alex Mălureanu – 22,50% 

Adriana Ioana Mălureanu – 4,50% 
FDI Certinvest Dinamic – 10,00% 

*Societatea a fost inființată sub formă de Societate cu Raspundere Limitată; forma de organizare a societății a fost modificată în 
Societate pe Acțiuni in vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB. 
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În Martie 2016 compania a derulat o majorare de capital social, până la 130.000 lei, ocazie cu care au fost cooptați 
în acționariatul companiei acționarii Alex Mălureanu și Adriana Mălureanu. 

În Aprilie 2016 compania a derulat un plasament privat prin care Fondului Deschis de Investiții Certinvest Dinamic a 
achiziționat un procent de 10% din acțiunile companiei. Sumele obținute de companie din acest plasament, de 
1.245.829,50 RON, vor fi utilizate pentru dezvoltarea afacerii conform planului de dezvoltare prezentat în acest 
document. 

Cu excepția acestui plasament, Emitentul nu a derulat nicio ofertă de valori mobiliară în perioada de 12 luni 
anterioară admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alterativ de Tranzacționare (AeRO) administrat de BVB. 

19.  PLANURI LEGATE DE OPERAȚIUNI VIITOARE PE PIAȚA DE CAPITAL 

 

Ulterior admiterii la tranzacționare, unul sau mai multi din acționarii existenți, vor pune în vânzare, prin 
intermediul mecanismelor bursiere, un volum limitat de acțiuni în vederea asigurării unui nivel de lichiditate în 
piață și free-float  al acționariatului, în vederea tranzacționării la Bursa de Valori București. 

De asemenea, în funcție de necesitățile de dezvoltare viitoare, ASCENDIA va lua în considerare utilizarea 
mecansimelor de finanțare disponibile prin piața de capital, cum ar fi: majorare de capital, oferte de acțiuni sau 
obligațiuni, etc. 
 

20.  AUDITORI FINANCIARI  

 

Auditorul financiar ales în 2016 este S.C. FISCONTA S.R.L., cu sediul în str. Cpt. Traian Ionescu nr. 2, loc. Focșani, 
jud. Vrancea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J39/1105/2007, având CIF: RO22985166, societate 
autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 797, administrator: Mirea Rodica 
Elena Georgeta; auditor desemnat: Bodoc Crenguța; nr. carnet: 2529. 
 

21.  SOCIETĂȚI  AFILIATE ȘI  PROCENTUL DE ACȚIUNI DEȚINUTE 

 

Nu este cazul. 

22.  SEMNĂTURI 

 

Dl. Cosmin Mălureanu - DIRECTOR GENERAL SI ADMINISTRATOR ASCENDIA S.A. 

___________________________ 

Dl. Răzvan Pasol – DIRECTOR GENERAL, PREȘSEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRȚIE INTERCAPITAL INVEST S.A. 

___________________________ 

Dl. Nicușor Daniel Grigoraș – DIRECTOR DE TRANZACȚIOARE și ANALIST INVESTMENT BANKING INTERCAPITAL 
INVEST S.A. 

___________________________ 

Data 02.05.2016 
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ANEXA 1 –  ACTUL CONTITUTIV ACTUALIZAT 

 

ACT CONSTITUTIV 

al 

SOCIETĂŢII ASCENDIA S.A. 

    

CAPITOLUL I 

 Denumirea, emblema și forma juridică a Societății  

ART. 1. DENUMIREA ȘI  EMBLEMA SOCIETĂȚII.  

1.1. Denumirea societății este „ASCENDIA” S.A., conform dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 

105937 din data de 7 martie 2016, eliberată de Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul București.  

1.2. Orice act, factură, anunț, corespondență, comandă, tarif, prospect sau publicație emanând de la Societate trebuie 

să menționeze denumirea societății, forma juridică ("Societate pe acțiuni" sau S.A.), sediul social, capitalul social - 

din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate - numărul de înregistrare în registrul 

comerțului și codul unic de înregistrare.  

1.3. Societatea poate avea emblemă, în condițiile legii.  

ART. 2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII.  

2.1. Societatea ASCENDIA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.  

2.2. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a actelor normative 

incidente, inclusiv reglementările aplicabile societăților tranzacționate pe o piață reglementată sau tranzacționate în 

cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare conform Legii 297/2004 privind piața de capital, în situația în care se 

va decide listarea Societății spre tranzacționare.  

 

CAPITOLUL II 

 Sediul social, durata Societății  

ART. 3. SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII.  

3.1. Sediul social al Societății este în România, Mun. București, Str. Fierari, nr. 5, Sector 2, Cod 020545. 

3.2. Sediul social al Societății poate fi schimbat la orice altă adresă în baza hotărârii administratorului Societății. 

Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară sau din 

străinătate, în baza hotărârii administratorului Societății. 

3.3. Pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea va folosi propria sa rețea sau a terților de clădiri, 

ateliere, șantiere, depozite, magazine, spații de alimentație publică și de cazare turistică, standuri și complexe 

comerciale, birouri, agenții, puncte de lucru și alte asemenea locuri anume stabilite de administrațiile respective. 

ART. 4. DURATA DE FUNCȚIONARE A SOCIETAȚII.  

4.1. Societatea se constituie pe o durată nedeterminată, începând cu data înregistrării acesteia la Oficiul Registrului 

Comerțului.  
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CAPITOLUL III 

 Obiectul de activitate 

ART. 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETAȚII. 

5.1. Domeniul principal de activitate al Societății îl constituie: Cod CAEN 620 – Activități de servicii în 

tehnologia informației, iar activitatea principală a Societății este: Cod CAEN 6201 - Activități de realizare a 

software-ului la comandă (software orientat client). 

5.2. Obiectul secundar de activitate constă în: 

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii 

1820 - Reproducerea înregistrărilor 

2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 

3312 - Repararea mașinilor 

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului 

4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicații 

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare 

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 

4741- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate 

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

5811 - Activităţi de editare a cărţilor 

5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 

5813 - Activităţi de editare a ziarelor 

5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

5819 - Alte activităţi de editare 

5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

5829 - Activităţi de editare a altor produse software 

5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 

6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio 

6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 

6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 

6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6312 - Activităţi ale portalurilor web 

7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management  

7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie 
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7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

7220 - Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 

7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

7312 - Servicii de reprezentare media 

7420 - Activităţi fotografice 

7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 

7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice 

7912 - Activităţi ale tur-operatorilor 

8211 - Activităţi combinate de secretariat 

8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 

8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a. 

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 

9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic 

9319 - Alte activităţi sportive 

9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice  

5.3. Pentru toate activitățile menționate, Societatea poate desfășura și operațiuni de import-export. 

5.4. Societatea va putea desfășura orice operațiuni legale cu caracter civil sau comercial legate de sau auxiliare 

obiectului de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate al Societății și la 

dezvoltarea acestuia. 

 

 CAPITOLUL IV 

 Capitalul social și acțiunile  

ART. 6. CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS. 

6.1. Capitalul social subscris de acționari constă în aport în numerar și este în valoare totală de 144,444.40 lei, 

vărsat integral de asociați.  

6.2. Capitalul social este împărțit în 1.444.444 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, 

numerotate de la 1 la 1.444.444  și sunt subscrise în întregime de către acționari, astfel:  

 MĂLUREANU COSMIN, acționar fondator, cetățean român, născut la data de 4 iunie 1981 în Mun. 

București, domiciliat în Mun. București, Calea Griviței, nr. 142, Sc. B, etaj 1, Ap. 39, Sector 1, identificat 

cu C.I. seria RR nr. 957073 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10 iunie 2012, având CNP 

18106004410085,  deține un număr de 910.000 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare 

totală de 91.000 lei, reprezentând 63% din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la 

profit 63% și participare la pierderi 63%; 

 MĂLUREANU ALEX, acționar fondator, cetățean român, născut la data de 14 decembrie 1985 în Mun. 

București, domiciliat în Mun. București, Bd. Dinicu Golescu nr. 31, Bl. 1, Sc. 1, Et. 3, Ap. 15, Sector 1, 

identificat cu C.I. seria RX nr. 631582, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10 decembrie 2014, având 

CNP 1851214420079,  deține un număr de 325.000 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o 

valoare totală de 32.500 lei, reprezentând 22.5% din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, 

participare la profit 22.5% și participare la pierderi 22.5%; 

 MĂLUREANU ADRIANA-IOANA, acționar fondator, cetățean român, născută la data de 2 iulie 1982 

în Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, domiciliată în Mun. București, Calea Griviței, nr. 142, Sc. B, etaj 1, Ap. 

39, Sector 1, identificată cu C.I. seria RR nr. 957072, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10 iunie 
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2012, având CNP 2820702125811, deține un număr de 65.000 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, 

cu o valoare totală de 6.500 lei, reprezentând 4.5% din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, 

participare la profit 4,5% și participare la pierderi 4.5%; 

 Fondul Deschis de Investiţii Certinvest Dinamic, actionar, inscris in Registrul ASF sub nr. 

CSC06FDIR/400011 din data de 28.01.2004, autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara 

(fosta CNVM) prin Decizia nr. 2121/14.12.2001 si reautorizat prin Decizia nr. 444/ 28.01.2004, precum si 

Decizia ASF cu nr. 278 din data de 18.12.2015,  administrat de SAI CERTINVEST SA cu sediul social 

in Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Buzeşti, nr. 76-80, Etaj 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. 

J40/16855/94, CUI 6175133 reprezentata prin Horia Gusta, Director General, deține un număr de 144.444 

de actiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare totală de  14.444.40 lei, reprezentând 10% din 

capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit 10% și participare la pierderi 10%. 

ART. 7. ACȚIUNILE.  

7.1. Acțiunile emise la constituirea Societății sunt nominative.  

7.2. Acțiunile Societății sunt emise în formă dematerializată, putând fi tranzacționate pe o piață reglementată sau în 

cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în situația în care se va decide în acest sens. 

7.3. Prin hotărârea adunării generale extraordinare se pot emite categorii de acțiuni care conferă titularilor drepturi 

diferite, respectiv acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile legii. 

7.4. Societatea va putea fi listată pe orice sistem de tranzacționare reglementat, acțiunile acesteia putând fi 

tranzacționate atât în țară, cât și în străinătate.  

ART. 8. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI.  

8.1. Acțiunile emise de Societate sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.  

8.2. Acționarii participă la beneficii și pierderi, proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota parte din 

capitalul social.  

8.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a 

acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea 

beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi 

conferite de lege și prevederile prezentului act constitutiv.  

8.4. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.  

8.5. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care recunoaște doar un proprietar pentru fiecare acțiune.  

8.6. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.  

8.7. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența 

capitalului social subscris.  

8.8. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.                         

ART. 9. TRANSFERUL ACȚIUNILOR.  

9.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată, ulterior admiterii la tranzacționare a 

Societății pe piața de capital, se transmite în conformitate cu reglementările pieței de capital.  

9.2 Societatea va putea dobandi propriile actiuni in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital 

coroborate cu cele ale Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. 

9.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se 

vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează.  

9.4. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor sau, după caz, de societatea independentă care tine registrul 

acționarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobiliară asupra acțiunilor i se eliberează o 
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dovadă a înregistrării acesteia.  

9.5. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data 

înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. 

ART. 10. REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL.  

10.1. Reducerea capitalului social, se poate face prin:  

a) micșorarea numărului de acțiuni;  

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;  

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor; 

d) alte procedee prevăzute de lege.  

10.2. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‐a.  

10.3. Hotărârea va trebui să respecte cuantumul minim de capital social stabilit prin lege, să arate motivele pentru 

care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.  

10.4. Majorarea capitalul social se poate face prin :  

a) emisiunea de acțiuni noi;  

b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în 

natură. Aportul în natură va fi acceptat doar prin hotărâre a adunării generale. 

10.5. Majorarea capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital.  

10.6. De asemenea, acțiuni noi pot fi emise ca urmare a încorporării rezervelor, cu excepția rezervelor legale, 

precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra 

societății cu acțiuni ale acesteia, în condițiile legii.  

10.7. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul 

social.  

10.8. Hotărârea adunării extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, Partea 

a IV‐a.  

10.9. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, 

proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, aceștia putându‐și exercita dreptul de preferință numai în 

interiorul termenului hotărât de adunarea generală.  

10.10. Convocarea va trebui să cuprindă, în acest caz, motivele majorării capitalului social, persoanele cărora 

urmează a li se atribui noile acțiuni, numărul de acțiuni atribuit fiecăreia dintre ele, valoarea de emisiune a acțiunilor 

și bazele fixării acesteia.  

10.11. Majorarea capitalului social poate fi hotărâtă, prin delegare de atribuții dată de către adunarea generala a 

acționarilor, administratorului unic.  

10.12. Administratorul poate decide, fără mandatul adunării generale, majorarea capitalului social până la o valoare 

maxima de 1.000.000 lei (un milion lei).  

10.13. Deciziile luate de administrator, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a 

acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește 

publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.  

10.14. Hotărârea adunării privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la 

îndeplinire în termen de un an de la data adoptării. 

10.15 Când s‐a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.  
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ART. 11. DESPRE EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI.  

11.1. Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.  

11.2. Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 lei.  

11.3. Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.  

11.4. Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie, sau în formă dematerializată, prin înscriere în 

cont.  

11.5. Pentru a proceda la emiterea de obligațiuni prin ofertă publică, administratorul va publica un prospect de 

emisiune, în condițiile legii pieței de capital.  

11.6. În cazul în care obligațiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea și tranzacționarea vor fi supuse 

reglementărilor legislației privind piața de capital.  

11.7. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor.  

11.8. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala Societății care a emis obligațiunile, la cererea unui număr de deținători 

care să reprezinte a patra parte din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de 

obligațiuni, la cererea acestora.  

11.9. Dispozițiile prevăzute pentru adunarea ordinară a acționarilor se aplică și adunării deținătorilor de obligațiuni, 

în ceea ce privește formele, condițiile, termenele convocării, și votarea.  

11.10. Societatea emitentă nu poate participa la deliberările adunării deținătorilor de obligațiuni, în baza 

obligațiunilor pe care le posedă.  

11.11. Deținătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatari, alții decât administratorii, auditorul 

financiar sau funcționarii societății.  

11.12. Adunarea deținătorilor de obligațiuni legal constituită va avea toate prerogativele conferite de lege.  

11.13. Obligațiunile se rambursează de societatea emitentă la scadență.  

11.14. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale societății emitente, în condițiile stabilite în 

prospectul de ofertă publică.  

 

 CAPITOLUL V 

 Conducerea și administrarea societății  

ART. 12. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.  

12.1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia 

și asigură politica ei economică și comercială.  

12.2. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, în maximum 4 luni de la 

încheierea exercițiului financiar precedent.  

12.3. Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară) va fi convocată de către administrator sau de 

persoana împuternicită de acesta, în conformitate cu prevederile legii societăților și legii pieței de capital. 

12.4. Convocarea se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă 

răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, precum și pe pagina de internet a Societății. Termenul de 

întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  

12.5. Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora ținerii adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, 

expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor 

referitoare la modificarea actului constitutiv. 

12.6. Adunarea Generala a Acționarilor va fi convocată de către Administrator ori de câte ori este nevoie, la cererea 

unui acționar sau a unui număr de acționari care dețin cumulat cel puțin 5% din capitalul social. În acest ultim caz, 
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adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de 

la data trimiterii convocării. 

12.7. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare 

generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.  

12.8. Ședințele adunărilor generale ale acționarilor (ordinare sau extraordinare) vor putea avea loc la sediul 

Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.  

12.9.Convocatorul adunării, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și situațiile 

financiare anuale, raportul anual al administratorului și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pot 

publica și pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor.  

12.10 Orice hotărâre a adunării generale va fi luată cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total de voturi 

aferente acțiunilor companiei, valabil exprimate la data întrunirii adunării generale. 

ART. 13. COMPETENȚELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A 

ACȚIONARILOR.  

13.1. Adunarea generală ordinară, pe lângă problemele înscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotărâre 

care:  

a) să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale 

auditorului financiar și să fixeze dividendul;  

b) să aleagă administratorul;  

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorului și auditorului financiar;  

d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorului;  

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul 

financiar următor;  

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății, precum 

și asupra constituirii de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor societății.  

13.2. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre privind:  

a) schimbarea formei juridice a societății;  

b) mutarea sediului societății;  

c) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;  

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte 

unități fără personalitate juridică;  

e) modificarea duratei societății;  

f) majorarea capitalului social, daca valoarea majorata depaseste 1.000.000 lei;  

g) reducerea capitalului social și reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;  

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;  

i) dizolvarea anticipată a societății;  

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;  

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;  

l) emisiunea de obligațiuni;  

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută 

aprobarea adunării generale extraordinare.  

13.3. Acționarii convin ca atribuțiile prevăzute la literele b), d), g) de la pct. 13.2 să fie delegate administratorilor.  

ART. 14. DESFĂȘURAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR.  

14.1 Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de administrator sau, în lipsa sau la decizia acestuia, 

de către persoana desemnată a-l înlocui.  

14.2. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este 

permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate 



      
 

 

  Pagina 38 din 62 

sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei 

fizice care le reprezintă – împuternicire semnată și stampilată de directorul general sau administratorul persoanei 

juridice reprezentate, respectiv cu împuternicire notarială semnată de persoana fizică reprezentată.  

14.3. Procurile însoțite de copia buletinului persoanei împuternicite vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de 

adunare sau în termenul prevăzut în convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. 

Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal.    

14.4. Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea 

gestiunii lor sau o altă problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.  

14.5. Ei pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.  

14.6. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes 

contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la votul privind acea operațiune.  

14.7. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, exceptând situația 

în care fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea necesară.  

14.8. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.  

14.9. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor 

referitoare la răspunderea administratorilor.  

14.10. Dreptul de vot nu poate fi cedat.  

14.11. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.  

14.12. Cu ocazia adunărilor generale ale acționarilor sunt întocmite procese-verbale, consemnate într-un registru 

special, ţinut prin grija administratorilor.  

14.13. Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor trebuie să conţină menţiuni privind formalităţile de 

convocare, locul, ora, data ședinței, acţionarii prezenţi, rezumatul problemelor puse în discuţie, deciziile luate.  

14.14. Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la 

registrul comerțului, în vederea menționării lor în registru şi publicării lor în Monitorul Oficial al României.  

ART. 15. ADMINISTRATORUL SOCIETAȚII. 

15.1 La data prezentului Act Constitutiv societatea este administrată de un administrator unic, ales de Adunarea 

Generală a Acționarilor. Mandatul primului administrator este dat pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi 

numit pentru noi perioade de 4 ani. Următorii administratori vor fi aleși pentru perioade de 3 ani, putând fi realeși. 

Administratorul poate avea calitatea de acționar. 

15.2. La data prezentului Act Constitutiv, administratorul îndeplinește și atribuțiile de Director General. 

Administratorul va putea numi în calitate de Director General al Societății o altă persoană. Administratorul poate 

numi și Directorul Executiv al Societății. Directorul General și Directorul Executiv vor avea drepturile și obligațiile 

stabilite prin lege și prin decizia administratorului în acest sens.    

15.3. La data prezentului Act Constitutiv, Societatea este condusă și administrată de către:  

 MĂLUREANU COSMIN, cetățean român, născut la data de 4 iunie 1981 în Mun. București, domiciliat în 

Mun. București, Calea Griviței, nr. 142, Sc. B, etaj 1, Ap. 39, Sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr. 

957073 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10 iunie 2012, având CNP 18106004410085, numit pe o 

perioada de 4 ani de la data semnării acestui Act Constitutiv, având puteri depline.  

15.4. În cazul absenței temporare sau definitive a administratorului, adunarea generală a acționarilor va putea 

desemna o altă persoană care va exercita atribuțiile acestuia temporar ori până la expirarea mandatului 

predecesorului său, după caz. Prin absență temporară se înțelege lipsa nemotivată a acestuia pentru o perioadă de 

minim 30 de zile. Prin absență definitivă se înțelege imposibilitatea acestuia de a își mai desfășura activitatea (ex: 

deces, punere sub interdicție, executarea unei condamnări). 
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15.5. Administratorul are plenitudine de competentă în a administra și gestiona Societatea, aducând la îndeplinire 

hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv și a prevederilor 

legale in vigoare.  

15.6. Administratorul va fi asigurat pentru răspundere profesională. Aceeași obligație de asigurare pentru 

răspundere profesionala o au și persoanele numite în funcția de Director General respectiv Executiv ai Societății.  

15.7. Administratorul poate reprezenta Societatea în tranzacțiile cu terții în limitele stabilite în acest act constitutiv 

și de deciziile adunării generale a acționarilor în acest sens.  

15.8. Administratorul poate delega o parte din puterile ce îi sunt conferite prin lege și prin prezentul act constitutiv 

unuia sau mai multora dintre directori, angajați ai societății sau terțe persoane, în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile.  

15.9. Administratorul este obligat să pună la dispoziția acționarilor, în limitele art. 1172 din Legea societăților nr. 

31/1990, și a auditorului financiar, la cererea acestora, documentele Societății pentru care legea sau actul constitutiv 

prevăd aceasta obligație.  

15.10. Administratorul și directorii răspund pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, și pentru abaterile de 

la atribuțiile acestora în administrarea Societății.  

15.11. Persoanele care, potrivit legislației in vigoare, nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanți ai 

societății, dacă au fost alese, sunt decăzute automat din drepturile conferite de funcția în care au fost aleși.  

15.12. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la registrul comerțului.  

15.13. Administratorii Societății sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de 

nereguli săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar.  

15.14. Predecesorii administratori sunt răspunzători față de Societate și de terți, ca și administratorii, pentru 

neîndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii.  

15.15. Dacă administratorii constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, sunt obligați să convoace adunarea 

generală extraordinara pentru a hotărî reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea 

Societății.  

15.16. Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor 

imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 50% 

din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii Societății 

numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.  

15.17. Închirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a căror valoare individuală sau 

cumulata față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 50% 

din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile 

pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generala 

extraordinară a actionarilor.  

15.18. Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru:  

a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;  

b) existența reală a dividendelor plătite;  

c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;  

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;  

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.  

15.19. Adunarea generală a acționarilor va putea numi ca administrator și o persoană juridică, în condițiile legii.  

15.20. Drepturile și obligațiile asumate anterior schimbării formei juridice și denumirii societății (Ascendia Design 

S.R.L.) rămân câștigate și sunt continuate de Societate, în noua forma juridică de societate pe acțiuni și cu noua 

denumire (Ascendia S.A.). 

15.21. Administratorul este explicit imputernicit sa semneze in numele actionarilor orice noi versiuni de acte 

constitutive aprobate de adunarea general a actionarilor. 
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ART. 16. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORULUI SUNT URMĂTOARELE:  

16.1. Administratorul are, în principal, următoarele puteri și atribuții:  

a) elaborează raportul administratorului și situațiile financiare anuale pe care le supune spre aprobare 

adunării generale a actionarilor, la încheierea exercițiului economico-financiar;  

b) elaborează și supune spre aprobare proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;  

c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului executiv al societatii pe departamente;  

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri , inclusiv de  mijloace fixe, potrivit competenței 

acordate;  

e) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;  

f) stabilește persoanele care au dreptul să angajeze Societatea prin semnătură în bancă;  

g) supune spre aprobarea adunării generale a acționarilor toate problemele aflate în competența acesteia;  

h) decide asupra înființării sau desființării de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără sau cu 

personalitate juridică;  

i) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea obișnuită a Societății;  

j) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operații cu 

depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor 

Deschise de Investiții, operațiuni directe pe Piața de Capital din Romania, operațiuni de piața monetară, 

operațiuni cu titluri de stat.  

k) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează 

Societatea privind deschiderea/închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau 

nebancare, contracte de credit/împrumut, accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de 

finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau 

nebancare.  

l) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice privind garanțiile de 

orice natură acordate de Societate.  

m) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în bancă și stabilește limitele privind 

dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane.  

16.2. Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate conform lit. k), l), m) și  administratorul poate mandata o 

persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii actelor juridice 

menționate. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a administratorului și va cuprinde mențiunile referitoare la 

întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă.  

16.3 În cazul numirii mai multor administratori, aceștia vor fi întotdeauna în număr impar și vor putea delega 

puterile și atribuțiile ce le revin în cadrul Societății între ei, prin vot al majorității lor, în limitele Actului Constitutiv. 

 

 CAPITOLUL VI 

 Gestiunea Societății  

ART. 17. GESTIUNEA SOCIETATII  

17.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, în condițiile prevăzute de lege.  

17.2. Auditorul financiar va verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite legal și în conformitate cu registrele 

Societății, dacă registrele sunt ținute cu respectarea prevederilor legale și dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută 

în conformitate cu regulile privind întocmirea bilanțului contabil. Auditorul financiar va prezenta adunării generale 

un raport detaliat cu privire la aspectele enumerate anterior, precum și cu privire la propunerile privind situațiile 

financiare și repartizarea profitului.  

17.3. Adunarea Generală nu poate aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului 

financiar.  

17.4. Auditorul financiar va fi ales sau revocat de către Administratorii Societății.  
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17.5 Auditorul financiar ales la data constituirii Societății este FISCONTA S.R.L., cu sediul în str. Cpt. Traian 

Ionescu nr. 2, loc. Focsani, jud. Vrancea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J39/1105/2007, având CIF: 

RO22985166, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 797, 

administrator: Mirea Rodica Elena Georgeta; auditor desemnat: Bodoc Crenguta; nr. carnet: 2529. 

ART. 18. EXERCIȚIUL FINANCIAR.  

18.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția 

primului exercițiu, care începe la data constituirii legale a societății și se termină la data de 31 decembrie a aceluiași 

an.  

18.2. O copie de pe situația financiară anuală însoțită de raportul administratorilor, raportul comisiei de 

cenzori/auditorului, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, se va depune de către administrator la 

Oficiul Registrului Comerțului, precum și la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea 

contabilității nr. 82/1991, republicată.  

ART. 19. SITUAȚIA FINANCIARA ANUALA.  

19.1. Societatea va ține evidența contabilă în RON, în conformitate cu reglementările financiare și va întocmi anual 

bilanțul și contul de profit și pierderi, în conformitate cu legislația în vigoare.  

ART. 20. PROFITURILE SI PIERDERILE.  

20.1 Dividendele Societății vor fi stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și distribuite acționarilor în 

conformitate cu prevederile legii pieței de capital.  

20.2. Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și 

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. 

Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 60 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.  

20.3 Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti 

acționarilor. 

20.4. În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în 

termen de 120 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV‐a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.  

ART. 21. REGISTRELE SOCIETĂȚII  

21.1. Societatea va ține registrele prevăzute de lege.  

 

CAPITOLUL VII 

Modificarea formei juridice, retragerea și excluderea acționarilor, 

dizolvarea şi lichidarea Societății 

ART. 22. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII.  

22.1. Modificarea formei juridice a Societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale 

extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.  

ART. 23. RETRAGEREA ȘI EXCLUDEREA ACȚIONARILOR.  

23.1. Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală privitoare la schimbarea obiectului 

principal de activitate al Societății, sau a formei juridice a Societății, au dreptul de a se retrage din Societate și de a 

obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, proporțional cu activul social net ce a rezultat după ultimul bilanț 

contabil aprobat.  
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ART. 24. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII.  

24.1 Societatea se va putea dizolva în următoarele cazuri:  

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;  

b) hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor;  

c) deschiderea procedurii de lichidare judiciară;  

d) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăște 

reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;  

e) alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.  

ART. 25. LICHIDAREA SOCIETAȚII.  

25.1. În caz de dizolvare a Societății, adunarea generală a acţionarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide 

lichidarea acesteia.  

25.2. Lichidarea Societății şi repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare.  

 

CAPITOLUL VIII 

Fuziunea și divizarea Societății 

ART. 26. FUZIUNEA SAU DIVIZAREA. 

26.1. Fuziunea sau divizarea se hotărăște de Adunarea Generală în condițiile stabilite pentru modificarea actului 

constitutiv al Societății.  

26.2. În baza hotărârii adunării generale a actionarilor, administratorul va întocmi un proiect de fuziune, respectiv un 

proiect de divizare, potrivit prevederilor legale.  

 

 CAPITOLUL IX 

 Litigii  

ART. 27. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

 

27.1. Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea şi executarea prevederilor prezentului act constitutiv, în 

măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.  

27.2. Litigiile de orice fel apărute între societate şi persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor 

judecătorești de drept comun. Pârțile pot alege şi calea arbitrală.  

 

CAPITOLUL X 

Dispoziții finale 

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare, referitoare la 

societăți.  

Cheltuielile de constituire ale societatii vor fi contabilizate cu titlu de cheltuieli de constituire prin bugetul 

de venituri si cheltuieli aferent primului an de activitate. 

 

Prezentul act constitutiv a fost semnat astăzi, 9 mai 2016, în 5 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

acționar și 1 exemplar pentru a fi înregistrat la Registrul Comerțului. 
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ANEXA 2 –  HOTARAREA AGA PRIVIND LISTAREA PE SISTEMUL ATS AL BVB 
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ANEXA 3 –  REZULTATE FINANCIARE  2013 - 2015 
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ANEXA 4 –  PROGNOZE 2016-2018 

 

Nr. 
Crt. 

Valori (Euro) 2015 2016 2017 2018 

1 Venituri din exploatare 1.015.928 1.175.340 1.673.181 2.140.117 

2 Cheltuieli de exploatare 654.803 763.731 916.477 1.099.773 

3 Rezultatul brut 358.768 411.609 698.685 961.587 

Pentru prognozele sus prezenate s-au avut în vedere următoarele premize și ipoteze: 
1. Pentru 2016 compania a urmarit consolidarea creșterii din 2015; 
2. Pentru 2016 s-a avut în vedere creșterea investițiilor în produse proprii, care va genera creșterea cheltuielilor, în 
concordanță cu planul de dezvoltare a afacerii; 
3. Pentru 2017 se preconizează că investițiile în produse proprii din 2016 vor înceape să producă venituri; 
4. Creșterile preconizate țin cont și de creșterile anticipate ale industriei (a se vedea capitolul „Potențialul pieței”); 
5. Valoarea de calcul pentru valorile în Euro a fost determinată folosind cursul mediu pentru 2015 afișat de BNR, 
respectiv 1 Euro = 4.4450 Lei; 

6. Valorile anticipate sunt condiționate și de: realizarea integrală a planului de dezvoltare a afacerii, pe cei trei 
piloni: extinderea ofertei de produse și servicii proprii, dezvoltarea echipei și a bazei sale materiale, creșterea 
vizibilității companiei; păstrarea poziției companiei ca furnizor pentru clienții existenți, păstrarea unui flux financiar 
echilibrat, menținerea stabilă a situației socio-economica locală și globală, păstrarea nivelului de fiscalitate actuală 
și menținerea climatului de afaceri stabil.  

 

 

 

 


