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NOTA CĂTRE INVESTITORI 

 
C.N.V.M. a aprobat acest Prospect de Ofertă prin Decizia nr. 2269/21.11.2007 

 
 
Prezentul Prospect include informaţii referitoare la majorarea de capital iniţiată de către Emitent 
prin intermediul unei oferte publice primare de vânzare de acţiuni derulată în România şi conform 
legii române.  Prospectul, inclusiv informaţiile financiare şi anexele acestuia, au fost întocmite în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare precum şi cu reglementările C.N.V.M. privind 
Oferta Publică primară de vânzare de acţiuni, cu referire speciala la evaluarea deciziei de investitie. 
 
Prezentul Prospect a fost întocmit pe baza informaţiilor furnizate de către Emitent Intermediarului.  
Intermediarul nu este responsabil pentru aceste informaţii, nu face nici o declaraţie şi nu oferă nici o 
garanţie cu privire la performanţele viitoare ale Emitentului sau cu privire la acurateţea, 
corectitudinea sau caracterul complet al informatiilor cuprinse în Prospect.  Conţinutul acestui 
Prospect nu trebuie interpretat ca un angajament sau ca o recomandare din partea Intermediarului. 
 
Emitentul este cel care îşi asumă întreaga responsabilitate pentru informaţiile incluse în acest 
Prospect.  În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Prospect conţine toate informaţiile 
importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia şi la acţiunile emise şi că toate aceste sunt 
reale şi corecte.  De asemenea, Emitentul confirmă că informaţiile prezentate nu sunt de natură a 
induce în eroare şi că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul 
Prospect sunt exprimate cu bună credinţă.  Emitentul confirmă că, după ştiinţa sa, nu există nici o 
altă informaţie care să fi fost omisă a fi inclusă în acest Prospect şi (i) care ar fi fost necesară pentru 
a permite investitorilor şi celor care-i consiliază pe aceştia în privinţa intenţiei investiţionale să facă 
o evaluare corectă a tuturor activelor şi pasivelor a profitului sau pierderilor şi a perspectivelor 
Emitentului precum şi a drepturilor decurgând din acţiuni, (ii) a cărei omisiune să ducă la formarea 
unei opinii eronate cu privire la informaţiile incluse în acest prospect, sau (iii) care, în contextul 
Ofertei Publice să fie importantă şi necesară pentru a fi inclusă în acest Prospect.  Emitentul declară 
că toate opiniile exprimate în acest Prospect sunt rezultatul unei analize atente şi diligente şi sunt 
fundamentate pe ipoteze şi prezumţii de bună credinţă şi rezonabile. 
 
Emitentul şi Intermediarul Ofertei Publice nu au nici o responsabilitate în legătură cu Oferta Publică 
în cazuri de forţă majoră (cazurile de forţă majoră reprezentând evenimente neprevăzute, 
independente, inevitabile, sau în orice caz în afara controlului uneia dintre părţi, şi includ însă fără a 
se limita la acestea, stări de război, insurecţie, revolte, tulburări civile, calamităţi, incendii, 
inundaţii, furtuni, greve sau alte tulburări generale ale procesului de muncă).  
 
În vederea luării unei decizii investiţionale privind acţiunile emise şi oferite prin intermediul acestui 
Prospect, fiecare potenţial Investitor trebuie să întocmească prin propriile mijloace o evaluare a 
Emitentului, inclusiv a beneficiilor şi riscurilor care decurg dintr-o asemenea investiţie. Potenţialii 
Investitori nu trebuie să se bazeze numai pe informaţiile incluse în acest Prospect.  Nici Emitentul şi 
nici Intermediarul nu au autorizat o altă persoană cu scopul de a furniza potenţialilor investitori alte 
informaţii, altele decât cele prezentate în acest Prospect.  În situaţia în care o persoană pune la 
dispozitia vreunui potenţial Investitor informaţii contradictorii faţă de cele incluse în prezentul 
Prospect, opţiunea de a utiliza aceste informaţii în procesul luării deciziei investiţionale aparţine în 
totalitate Investitorului şi va fi luată pe propria sa răspundere.  
 
Informaţiile prezentate în acest prospect nu trebuie privite ca o recomandare de a investi, o 
consiliere juridică sau o consiliere cu privire la regimul fiscal.  Emitentul şi Intermediarul Ofertei 
Publice recomandă potenţialilor investitori consultarea propriilor consilieri în ceea ce priveşte 
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aspectele juridice, fiscale, comerciale, financiare sau alte aspecte legate de cumpărarea acţiunilor.  
Prin prezentul Prospect nici Emitentul şi nici Intermediarul Ofertei Publice nu fac nici o declaraţie 
către vreunul dintre potenţialii Investitori în legătură cu legalitatea sau oportunitatea unei investiţii a 
acestora în acţiuni.  
 
Nici o altă persoană fizică sau juridică, în afară de Emitent şi Intermediar, nu este autorizată să 
furnizeze informaţii sau documente referitoare la Oferta Publică descrisă în cadrul prezentului 
Prospect de ofertă.  Intermediarul Ofertei Publice acţionează exclusiv în numele şi pentru Emitent, 
nefiind responsabil legal sau contractual fată de terţe persoane.  
 
Prezentul Prospect de Ofertă Publică, precum şi toate anexele aferente acestuia vor fi puse la 
dispoziţia potenţialilor Investitori la sediul Emitentului si al Intermediarului. 
 
 
 

DECLARAŢII PRIVIND PERSPECTIVELE 
 
Acest Prospect conţine, printre altele, declaraţii care reflectă aşteptările conducerii Emitentului 
referitoare la oportunităţile de afaceri, planurile de dezvoltare şi, în general, perspectivele 
Emitentului.  Acolo unde a fost posibil, cuvinte precum: “anticipează”, “se aşteaptă”, “crede”, 
“consideră”, “intenţionează”, “are în vedere”, “încearcă”, “estimează”, “este posibil ca”, precum şi 
alte expresii similare au fost folosite pentru a identifica declaraţiile privind perspectivele.  
Declaraţiile de acest gen privind perspectivele implică riscuri cunoscute, dar şi riscuri necunoscute, 
un anumit grad de incertitudine, precum şi alţi factori care, în viitor, pot modifica substanţial 
rezultatele efective, existând posibilitatea ca anumite predicţii, perspective, proiecţii sau alte 
declaraţii privind perspectivele să nu fie îndeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificări 
includ, fără însă a se limita la acestea, aspectele prezentate în Capitolul “Factori de Risc”. 
 
Având în vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizaţi să nu se bazeze exclusiv pe astfel de 
declaraţii de perspectivă. Emitentul îşi declină expres orice responsabilitate de a actualiza 
declaraţiile de perspectivă incluse în Prospect pentru a reflecta eventualele modificări ale 
previziunilor Emitentului sau modificările survenite în situaţia, condiţiile sau circumstanţele pe care 
s-au bazat respectivele declaraţii. 
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DEFINIŢII 

 
Actul constitutiv – actul care stă la baza înfiinţării şi funcţionării legale a Emitentului, incluzând în 
acelaşi timp toate modificările intervenite de la înfiinţarea acestuia până la data Prospectului; 
 
Acţionarii – persoanele care deţin în proprietate acţiuni ale Emitentului şi care sunt înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor; 
 
Acţiunile Oferite – acţiunile ce vor fi emise în cadrul Ofertei Publice; 
 
Adunarea Generală – organul societar principal de conducere al Emitentului; 
 
Banca custode – banca autorizată de B.N.R. şă funcţioneze în România şi de către C.N.V.M. să 
desfăşoare activităţi de custodie a valorilor mobiliare potrivit legislaţiei în vigoare; 
 
B.N.R. – Banca Naţională a României; 
 
B.V.B. – Bursa de Valori Bucureşti; 
 
C.A.E.N. – clasificarea tuturor activităţilor din economia naţională;  
 
C.N.V.M. – Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – Autoritate administrativă autonomă, cu 
personalitate juridică, având atribuţii privind administrarea, punerea în aplicare, supravegherea şi 
controlul respectării dispoziţiilor legii, investită în acest scop cu puteri de reglementare, decizie, 
autorizare, anchetă şi sancţionare disciplinară şi administrativă a entităţilor de pe piaţa de capital din 
România; 
 
Data alocării – ziua lucrătoare în care are loc aplicarea algoritmului de alocare a subscrierilor 
validate; 
 
Data de înregistrare – data calendaristică stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor, care 
serveşte la identificarea Acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării 
Generale a Acţionarilor; 
 
Data decontării – ziua lucrătoare ulterioară cu 3 zile lucrătoare Datei Tranzacţiei, în care se 
finalizează procesul de decontare pentru Acţiunile alocate în cadrul Ofertei Publice (ziua T +3 ); 
 
Data de referinţă – data care serveşte la identificarea Acţionarilor care au dreptul să participe la 
Adunarea Generală a Acţionarilor şi să voteze în cadrul acesteia; 
 
Data Tranzacţiei – ziua lucrătoare în care se iniţiază procesul de executare a tranzacţiilor în 
sistemul electronic al B.V.B. (Ziua T);  este prima zi lucrătoare de la data transmiterii de către 
operatorul de piaţă, către participanţii la piaţă, prin sistemele de comunicare ale acestuia, a 
anunţului Intermediarului Ofertei cu privire la rezultatele alocării în urma închiderii operaţiunii de 
subscriere în cadrul Ofertei, precum şi către C.N.V.M.; 
 
E.B.I.T. – Profit operaţional înainte de dobânzi şi impozit pe profit; 
 
E.B.I.T.D.A. – Profit operaţional înainte de dobânzi, impozit pe profit şi amortizare; 
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Emitent – S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., persoană juridică română 
înfiinţată conform legilor române, cu sediul în România, jud. Suceava, Gura Humorului, P-ţa. 
Republicii nr. 18, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J33/718/1998, având codul 
unic de înregistrare RO 10376500; 
 
I.A.S. – Standardul Internaţional de Contabilitate aşa cum a fost definit de IASC (International 
Accounting Standards Committe) parte componentă a Standardelor Internaţionale de Raportare 
Financiară; 
 
Investitor – orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă care, pe cont şi risc 
propriu, subscrie în conformitate cu condiţile prevăzute în capitolul din Prospect intitulat “Termenii 
şi condiţiile Ofertei “; 
 
Legea privind piaţa de capital – Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 571/29.06.2004, cu modificările ulterioare; 
 
Legea societăţilor comerciale – Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare; 
 
Oferta Publică – Oferta publică primară de vânzare de acţiuni făcută de către Emitent conform 
descrierii din Capitolul “Termenii şi condiţiile Ofertei” al Prospectului; 
 
Ordinul de subscriere – ordinul dat de Investitor şi introdus în sistem de către Intermediarii 
Autorizaţi de către C.N.V.M. în vederea achiziţionării pentru Investitori de Acţiuni în cadrul 
prezentei Oferte Publice;  
 
Ordinul de revocare – Ordinul introdus de Intermediari Autorizaţi în numele Investitorilor, până la 
data închiderii Perioadei de valabilitate a Ofertei, în vederea revocării subscrierilor făcute în cadrul 
Ofertei Publice, conform procedurilor stabilite de B.V.B. pentru Piaţa P.O.F.;   
 
Perioada de valabilitate a Ofertei – Perioada stabilită de Emitent şi autorizată de Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare.  Descrierea ei se regăseşte în Capitolul “Termenii şi Condiţiile 
Ofertei”; 
 
Piaţa P.O.F. – Piaţa specială destinată derulării ofertelor publice prin intermediul sistemului tehnic 
administrat de B.V.B.; 
 
Prospectul – Prezentul Prospect de ofertă publică primară de vânzare de acţiuni a Emitentului, 
autorizat de C.N.V.M. în vederea derulării Ofertei; 
 
Registrul Acţionarilor – Registrul în care sunt evidenţiaţi toţi proprietarii de acţiuni ai 
Emitentului; 
 
S.S.I.F. – Societate de Servicii de Investiţii Financiare autorizată de C.N.V.M. să presteze serviciile 
de investiţii financiare precizate în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital; 
 
W.T.O. – World Tourism Organisation (Organizaţia Mondială a Turismului); 
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REZUMATUL PROSPECTULUI  

 
Prezentăm mai jos un sumar, care, fără a fi complet, a fost elaborat în baza informaţiilor mai 
detaliate din cuprinsul acestui Prospect şi a situaţiilor financiare anexate la acesta şi trebuie 
coroborat cu acestea. 
 
S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., persoană juridică română, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J33/718/1998, cod unic de înregistrare nr. 10376500, cu 
sediul social în Gura Humorului, judeţul Suceava, P-ta. Republicii nr. 18, pe baza hotărârii AGEA 
nr. 1 din 19.04.2007 intenţionează majorarea capitalului social prin intermediul unei Oferte Publice 
primare de vânzare de acţiuni. Activitatea principală a Emitentului este “HOTELURI – cod CAEN 
5510”, constând in: cazare, alimentaţie publică şi agrement, turism intern şi internaţional. 
 
În prezent, activitatea derulată de societate este legată de operarea hotelului Best Western Bucovina 
– Club de Munte, din staţiunea Gura Humorului. Best Western Bucovina – Club de Munte este 
aşezat în imediata vecinătate a faimoaselor mănăstiri pictate din Bucovina, la 5 km de Mănăstirea 
Humorului şi 6 km. de Mănăstirea Voroneţ.  Hotelul este, de asemenea, cel mai bun punct de 
plecare în aşa-numitul “Tur al mănăstirilor” – cu numeroase obiective turistice: biserica de sare şi 
Catedrala Catolică de la Cacica, biserica pictată de la Arbore, Marginea (cu faimoasa ceramică 
neagră), Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Mănăstirea Humorului şi Mănăstirea Voroneţ.  Mai mult decât 
atât, hotelul se află într-o zonă încărcată de istorie şi tradiţie, iar peisajul specific bucovinean 
(obcinile împădurite înconjoară oraşul, formând un minunat “scut verde”) se adaugă avantajelor pe 
care le poate avea turistul alegând Best Western Bucovina – Club de Munte. 
 

Emitentul deţine terenuri în suprafaţă de 176.010 mp., din care în proprietate 173.957 mp şi 
2.053 mp în concesiune,   De asemenea, Emitentul este proprietar al următoarelor clădiri: 
- Hotel (dat în funcţiune în 2002) situat în oraşul Gura Humorului, str. Republicii nr. 18, judeţul 

Suceava, înscris în C.F. 5537, compus din subsol, mezanin, parter şi opt etaje, 130 camere în 
suprafaţă desfăşurată de 11.900 mp; 

- Sala de conferinţe TISA (construcţie nouă) cu o suprafaţă desfăşurată de 500 mp., dată în 
funcţiune în anul 2005; 

- Cabana Ariniş, denumită motel (amplasament propus pentru construcţia viitorului hotel Ariniş), 
Vile nr. 1 şi 2 Ariniş, cu suprafaţă construită de: 57 mp + 68 mp (propuse pentru dezafectare); 

- Clădire la parterul unui bloc situat în oraşul Gura Humorului, str. Republicii nr. 18, bl. 4, cu 
suprafaţa construită de 171 mp (birouri administrative pentru societate). 

 
Capitalul social prezent al Emitentului este de 12.183.960 lei, împărţit în 121.839.600 acţiuni, 
fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune. 
 
Structura actuală a acţionariatului Emitentului se prezintă astfel: 

Actionariat Nr. actiuni Procent 
SIF Muntenia 104.164.800 85,4934 
Consiliul Local Gura Humorului 13.477.200 11,0614 
World Trade Center Management Romania 786.000 0,6451 
Cominco SA 2.343.600 1,9235 
MediaGlobe Invest SRL 30.000 0,0246 
ANTREC Romania 4.800 0,0039 
Grupul Financiar Muntenia SA 3.600 0,0030 

Fundatia "Ion Ghica" 3.600 0,0030 
Mobilextra Campulung Moldovenesc 1.026.000 0,8421 
 121.839.600 100,00 
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Identitatea membrilor organelor de administrare, conducere, auditorii financiari ai 
Emitentului 
 
Componenţa actuală a Consiliului de Administraţie al Emitentului este următoarea: 
 

Nume prenume / Denumirea  Funcţia 
Trandafir Florica Preşedinte 
Mihaescu Teodor Horia Administrator 
CONCEPT HOSPITALITY S.R.L. Administrator 
Gemanar Gheorghe Administrator 
Olar Iosefina Administrator 

 
Auditorul intern al Emitentului este S.C. IMPTAX S.R.L. 
Auditorul financiar al Emitentului este S.C. 3B EXPERT AUDIT S.R.L. 
 
Poziţia pe piată. Concurenţa 
România este înzestrată cu un potenţial turistic deosebit de variat, diversificat şi concentrat, 
caracterizat prin: 

• existenţa unor forme de relief accesibile şi armonios îmbinate pe întreg teritoriu; 
• climă favorabilă practicării turismului în tot cursul anului; 
• potenţial faunistic şi floristic bogat, cu specii şi ecosisteme unicate în Europa; 
• factori naturali recomandaţi într-o cură balneară complexă; 
• patrimoniul cultural-istoric şi arhitectural apreciat pe plan internaţional cu care România se 

poate încadra în rândul destinaţiilor turistice atractive din Europa şi din lume. 
 
Bucovina – regiune situată în partea de nord a României, în nord-vestul Moldovei, pe malul drept al 
râului Suceava – prezintă o ofertă turistică diversificată, în care turismul montan (sportiv şi de 
agrement) se îmbină cu cel cultural-religios, dar şi cu cel balnear, ştiinţific sau cu turismul rural.  
Totodată, turismul de afaceri are o pondere importantă în veniturile operatorilor din domeniu. 
 
Best Western Bucovina – Club de Munte este singurul hotel de 4 stele de mare capacitate din zonă.  
Poziţionarea bună faţă de obiectivele istorice, dotările moderne, facilităţile de conferinţe, precum şi 
un concept nou de ospitalitate ce combină facilităţile traiului modern cu atmosfera unei case 
primitoare bucovinene sunt caracteristicile esenţiale ale produsului turistic.  Din punct de vedere 
logistic, hotelul face parte din renumitul lanţ hotelier Best Western (cel mai mare lanţ hotelier 
mondial, format din hoteluri independente, operate independent şi aflate în proprietate privată). 
 
Turismul românesc este încă marcat de puternice lipsuri în comparaţie cu alte ţări cu tradiţie în 
domeniu.  Aceste lipsuri sunt de multe ori evidente, atât în ceea ce priveşte infrastructura (transport 
aerian şi C.F.R., rutier, utilităţi etc.) şi dotările unităţilor turistice (în special cele de 1–3 stele), cât şi 
în privinţa calităţii serviciilor operatorilor sau în privinţa organizării la nivelul administraţiilor 
publice locale.  De altfel, în comparaţie cu ţări din regiune cu evoluţie social-politică similară, 
performanţele turismului românesc sunt, în general, mai slabe, în special în ceea ce priveşte 
capacitatea de a genera venituri. 
 
Astfel, cu un număr de sosiri turişti internaţionali în anul 2005 de cca. 5.800.000 şi încasări de 
1.060 mil. USD, România se situează în urma Bulgariei, Croaţiei, Republicii Cehe, Ungariei şi 
Ucrainei.  Cu toate că între ţările comparate sunt diferenţe semnificative din punct de vedere 
metodologic privind colectarea şi prelucrarea datelor, acestea nu influenţează poziţionarea 
României faţă de ţările comparate, ci poate doar nivelul indicatorilor.  De altfel, contribuţia 
turismului din România în P.I.B. (0,8 – 1,1% în perioada 2000 – 2004) este cea mai redusă dintre 
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ţările comparate (Bulgaria: 10 – 11%, Croaţia: 16 – 21%, Republica Cehă: 4,5 – 4,6%, Ungaria: 
4,1 – 8,2%, Ucraina : 1,8 – 2,4%). 
 
Într-un clasament privind competitivitatea în sectorul turismului (prin utilizarea a trei indicatori 
principali: cadrul legal, mediul de afaceri şi calitatea valorificării resurselor umane, culturale şi 
naturale existente), realizat de World Economic Forum (WEF), pentru 124 de ţări analizate, 
România este poziţionată pe locul 76, înaintea Ucrainei (78) şi după Bulgaria (54), Croaţia (38), 
Republica Cehă (35), Ungaria (40). 
 
De altfel, în structura după categorii de stele, există încă o preponderenţă a unităţilor de cazare de 
slabă calitate (de 2 stele sau mai puţin), acestea reprezentând cca. 70% din numărul total al 
unităţilor de cazare. 
 
În contextul aderării României la comunitatea europeană şi, mai general, al globalizării 
economiilor, turismul internaţional înregistrază modificări semnificative, printre care: 

• continuarea creşterii în ritm susţinut a sosirilor de turişti pe plan mondial şi, mai ales, a 
încasărilor aferente economiei turismului (de la 524 mld. USD în 2003 şi 624 mld. USD în 
2004, până la 2.000 mld. USD în 2020); 

• schimbări esenţiale în fluxurile de turişti, care conduc la modificarea structurii sosirilor pe 
zone geografice (în anul 2020, topul regiunilor începe cu Europa, continuă cu Asia şi 
Pacific, fiind urmate de Americi); 

• deplasări în structura inter-regională a sosirilor de turişti, Europa centrală şi de Est 
devenind principala destinaţie din cadrul regiunii Europa (la nivelul anului 2020, se 
apreciază că sosirile în Europa Centrală şi de Est vor depăşi cu cca. 40 mil. turişti pe cele 
din Europa de Vest). 

 
“Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 2026”, lucrare elaborată de 
Organizaţia Mondială a Turismului (WTO), identifică principalele politici şi strategii la nivel 
naţional privind dezvoltarea tursimului, cele mai importante fiind prezentate în continuare. 
 
1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor, cu prioritate în dezvoltarea coridoarelor de 

transport europene: 
• Coridorul VII, Dunărea, care leagă Marea Neagră de Marea Nordului; 
• Coridorul IV, care face legătura dintre Germania în vest şi Europa de sud-est; 
• Coridorul IX, care face legătura între Finlanda, Lituania în nord şi Grecia în sud.  În 

România, coridorul trece prin Albiţa la graniţa cu Moldova, Focşani, Buzău, Bucureşti 
şi intră în Bulgaria la Giurgiu. 

 

2. Identificarea şi suţinerea prin politici guvernamentale a unor zone de dezvoltare potenţială a 
turismului şi a principalelor căi de acces turistic.  Sunt identificate 6 zone de dezvoltare 
potenţială a turismului, printre care Bucovina, pentru sectoarele cultură, ecoturism, natură, 
tratament, schi şi turism de aventură.  Suceava, cu aeroport internaţional, acces la cale ferată şi 
la coridorul transeuropean IX prin E58 deserveşte gruparea zonală turistică Bucovina, fiind 
considerată una din căile de acces principale pentru turiştii internaţionali. 

 
3. Alocarea din fonduri structurale a unor finanţări nerambursabile pentru turism 
Prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, sunt disponibile cca. 4,6 mld. Euro pentru 
dezvoltarea regională, din care peste 715 mil. Euro sunt alocate pentru dezvoltarea şi promovarea 
turismului (Axa prioritară 5). 
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4. Evoluţii aşteptate ale turismului românesc 
Urmare a evoluţiilor înregistrate în turismul internaţional şi ţinând cont de potenţialul României şi 
de estimările rezultatelor implementării strategiei de dezvoltare a turismului la nivel naţional, WTO 
prefigurează o dezvoltare puternică a sectorului, atât în ceea ce priveşte veniturile realizabile în 
economia turismului, cât şi în contribuţia acesteia în P.I.B.  Astfel, se estimează că totalul 
cheltuielilor în turism va creşte de la cca. 2,7 mil. Euro în anul 2006, până la cca. 16 mil. Euro în 
anul 2026, ceea ce ar însemna o creştere a procentului deţinut de turim în P.I.B. de la 3,5% la 6,9% 
(estimările ţin cont şi de cheltuielile în turismul neclasificat şi de eventualele erori de raportare). 
 
Concurenţa Emitentului la nivel regional este formată din două categorii de unităţi de cazare: 
hoteluri şi, respectiv, pensiuni de 3 – 4 stele, poziţionate cu precădere în Municipiul Suceava, dar şi 
în Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, precum şi pe traseul turistic al 
mănăstirilor (Voroneţ – Putna, Suceviţa – Moldoviţa). 
 
Prin prisma facilităţilor de care dispune în prezent hotelul BEST WESTERN BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE, este de remarcat faptul că nici un competitor din regiune nu se poate adresa unei 
structuri atât de largi de clienţi şi nici nu poate egala complexitatea ofertei sale de servicii: 

• singurul produs turistic de capacitate mare din zonă (220 locuri de cazare); 
• dotări moderne; 
• facilităţi de conferinţe în 7 săli cu capacitate totală de 550 de locuri; 
• gamă largă de servicii; nivel ridicat de calitate a serviciilor; 
• afiliarea hotelului la un lanţ internaţional (singurul hotel de 4 stele afiliat la un lanţ 

internaţional); 
• asigură un standard de calitate la nivelul cerinţelor clientelei internaţionale şi de afaceri. 

 
Strategia Emitentului 
Strategia de dezvoltare a S.C. CASA DE BUCOVINA S.A. a fost gândită a fi compusă din două 
etape : 
i) Prima etapă, încheiata în anul 2005, a însemnat completarea produsului turistic Best Western 

Bucovina – Club de Munte, format din: structura de cazare, alimentaţie publică, facilităţi de 
petrecere a timpului liber (SPA, fitness center), cu un centru de conferinţe construit pentru a 
satisface exigenţele clientelei corporate; 

ii) Etapa a 2-a, estimată a se desfăşura între 2007 – 2009, va viza pe de o parte, consolidarea 
poziţiei societăţii pe piaţa hotelieră de 3–4 stele din Bucovina şi, pe de altă parte, 
diversificarea ofertei turistice prin lansarea unui nou produs, numit „Han Turistic“, destinat 
clientelei itinerante şi corporate în căutarea tradiţiei şi a valorilor culturale din zonă. 

 
Etapa a 2-a a strategiei de dezvoltare a fost concepută în conexiune cu preocupările administraţiei 
locale privind creşterea gradului de atractivitate a zonei şi, implicit, a fluxului de turişti pe 
componenta de turism sportiv şi de agrement.  Astfel, Consiliul Local Gura Humorului a solicitat şi 
a obţinut o finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, pentru realizarea proiectului de 
investitii P.O.P.A.S.  Plasat în zona Ariniş a localităţii Gura Humorului, proiectul P.O.P.A.S. va 
transforma oraşul într-o destinaţie turistică dedicată turismului sportiv şi de agrement. 
 
Obiectivele ce vor fi realizate prin acest proiect în valoare de circa 8.000.000 Euro sunt structurate 
astfel: 

1) Amenajarea pârtiei de schi „Şoimul” 
Prin acest proiect se va amenaja o pârtie de schi cu o lungime de 1.478 m, având panta medie de 
19,7% şi diferenţa de nivel de 283 m (ceea ce o încadrează în categoria pârtiilor medii). 
Pârtia va fi iluminată în nocturn, fiind dotată cu o instalaţie de transport cu cablu, tip telescaun şi 
sistem electronic de bileterie. 
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La baza pârtiei se prevede amenajarea unei parcări cu o suprafaţă de 9.400 mp, ce va avea o 
capacitate de 344 autoturisme şi 9 autocare. 
 

2) Modernizarea zonei de agrement aferentă parcului Ariniş 
Aceste lucrări vizează reabilitarea zonei de agrement din parc, respectiv a tuturor obiectivelor pe 
care aceasta le înglobează pe malul stang al raului Moldova, având ca rezultat : 

• construirea unei piscine acoperite având dimensiunile de 25 x 25 m şi a unui bazin de înot 
pentru copii; 

• amenajare şi recompartimentare terenuri de sport (3 terenuri de tenis, 1 teren de handbal, 1 
teren de baschet, 1 teren de volei). 

 
Obiectivele de investiţii ale societăţii  
Adunarea generală a acţionarilor din 22.09.2006 a aprobat derularea până în 2009 a următoarelor 
investiţii, în vederea creării unor structuri de cazare şi restauraţie care să completeze, ca ofertă 
turistică, hotelul Best Western Bucovina – Club de Munte: 
 
i) Construcţia unui hotel de 3 stele amplasat pe malul drept al râului Moldova, în zona Ariniş, în 

locul actualului motel, la circa 600 m de viitoarea pârtie de schi. 
Produsul turistic în sine va păstra influenţa elementelor tradiţionale locale şi va fi orientat către 
clientela middle de turişti individuali şi grupuri în cautarea tradiţiei, a valorilor culturale din zonă, 
precum şi către clientela de vacanţă şi relaxare.  Fiind amplasat în imediata apropiere a pârtiei de 
schi, Hotelul Ariniş se va constitui într-o structură de cazare cu 30 de camere şi un restaurant cu o 
capacitate de 150 locuri, oferind, astfel, posibilitatea de a servi masa şi clienţilor din afara hotelului. 
Se estimează că această investiţie va reprezenta un cost de 5.325.000 lei (calculate la nivelul 
preţurilor din anul 2006) şi se va finaliza în termen de 2 ani.  Prin actualizarea informaţiilor cu 
preţurile anului 2007 şi adăugarea elementelor de cost aferente proiectării, avizelor şi a dotărilor 
necesare, costul acestei investiţii se estimează a fi de 7.600.000 lei. 
 
ii) Construcţia unui restaurant de capacitate mare (circa 300 persoane) în zona Parcului Ariniş.  
Produsul va păstra de asemenea influenţe tradiţionale care vor defini conceptul de „han turistic”.  
Poziţionat pe segmentul de piaţă creat de cererea formată de amatorii de sport şi agrement, produsul 
va completa oferta Hotelului Best Western Bucovina – Club de Munte, pentru segmentul itinerant şi 
corporate – clientelă aflată în căutarea tradiţiei şi a gastronomiei cu profil specific zonei 
bucovinene.  Estimarea costurilor necesare acestei investiţii reprezintă circa 1.420.000 lei. 
 
Evoluţia financiară a Emitentului 
Situaţiile Financiare  Auditate ale Emitentului reprezintă situaţiile financiare ale Societaţii întocmite 
în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a, aprobate prin OMF nr. 
1752/2005, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2005. 
Societatea se incadreaza in criteriile de marime prevazute la art. 3 (1) din O.M.F.P. nr. 1.752/2005, 
pe baza indicatorilor determinati din Situatiile financiare aferente anului 2005. 
 
Situatiile financiare la 31 decembrie 2006 au fost auditate de catre  SC 3 B EXPERT AUDIT SRL. 
Prospectul indică si echivalentul în Euro al unor sume în Lei. Cifrele în Euro nu sunt auditate şi 
reprezintă o Conversie de Convenienţă Informaţiile financiare (Bilanţul contabil la 31 decembrie 
2006,2005 şi 2004 şi Contul de Profit şi Pierdere pentru exerciţiile încheiate la 31 decembrie 2006, 
2005 şi 2004) din tabelele de mai jos şi din cuprinsul acestui Prospect (acolo unde nu se indica 
altfel) au fost extrase de către Emitent din Situaţiile Financiare Auditate ale Emitentului.  
 
In scopul permiterii comparaţiilor, pentru informatiile incluse in bilant transformările din RON în 
Euro au fost făcute utilizând rata oficială de schimb la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar (1 Euro = 
3,3817 RON la 31 decembrie 2006, 1 Euro = 3,6771 RON la 31 decembrie 2005 şi, respectiv, 1 
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Euro = 3,9663 RON la 31 decembrie 2004), iar pentru informaţiile incluse in Contul de Profit şi 
Pierdere aferente fiecărui exerciţiu financiar  transformarile din RON in Euro au fost efectuate la 
cursul mediu al anului respectiv (1 Euro = 3,5245 RON in anul 2006,1 Euro = 3,6234 RON in anul 
2005, 1 Euro = 4,0532 RON in anul 2004). 
 
Activitatea curentă a Emitentului 
Cele mai recente situaţii intermediare ale Emitentului sunt situaţiile financiare la 9 luni.  Aceste 
situaţii financiare nu au fost auditate. 
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 Cifre în lei Cifre în Euro 
Indicatori 2004 2005 

Modificare 
anuală % 

2006 
Modificare 

anuală % 
2004 2005 2006 

Active fixe necorporale 49.617 62.170 25,30% 43.765 -29,60% 12.510 16.907 12.942 
Active fixe corporale 12.641.951 17.101.181 35,27% 21.914.542 28,15% 3.187.341 4.650.725 6.480.333 
Active financiare 232.700 50.000 -78,51% 50.000 0,00% - - - 
Total active imobilizate 12.924.268 17.213.351 33,19% 22.008.307 27,86% 3.199.851 4.667.632 6.493.275 
Numerar şi echivalent 118.642 868.565 632,09% 761.748 -12,30% 29.913 236.209 225.256 
Creanţe comerciale 432.977 209.340 -51,65% 110.802 -47,07% 109.164 56.931 32.765 
Stocuri 858.303 1.022.136 19,09% 140.998 -86,21% 216.399 277.973 41.694 
Alte active curente 21.953 4.868 -77,83% 3.582 -26,42% 5.535 1.324 1.059 
Cheltuieli în avans 111.188 229.237 106,17% 841.281 266,99% 28.033 62.342 248.775 
Total active curente 1.543.063 2.334.146 51,27% 1.858.411 -20,38% 389.044 634.779 549.549 
Total activ 14.467.331 19.547.497 35,11% 23.866.718 22,10% 3.588.895 5.302.411 7.042.824 
         
Furnizori comerciali 372.137 381.776 2,59% 179.356 -53,02% 93.825 103.825 53.037 
Credite pe termen scurt 581.340 1.067.920 83,70% 971.996 -8,98% 146.570 290.425 287.428 
Alte obligaţii (pasive) curente 114.375 106.658 -6,75% 118.671 11,26% 28.837 29.006 35.092 
Impozit pe profit curent de plată - - - - - - - - 
Total obligaţii (pasive) curente 1.067.852 1.556.354 45,75% 1.269.765 -18,41% 269.231 423.256 375.481 
Active curente nete 475.211 777.792 63,67% 588.646 -24,32% 119.813 211.523 174.068 

         
Credite pe termen mediu şi lung 2.558.903 3.139.991 22,71% 1.151.317 -63,33% 645.161 853.931 340.455 
Impozit pe profit amânat - - - - - - - - 
Total obligaţii (pasive) non curente 2.558.903 3.139.991 22,71% 1.151.317 -63,33% 645.161 853.931 340.455 
Total obligaţii (pasive)  3.626.755 4.696.345 29,49% 2.421.082 -48,45% 914.392 1.277.187 715.936 
Activ net 10.840.576 14.851.152 37,00% 21.445.636 44,40% 2.674.503 4.025.224 6.326.888 
         
Capital social 10.449.480 11.087.040 6,10% 12.183.960 9,89% 2.634.566 3.015.159 3.602.910 
Prime de capital 371.821 335.965 -9,64% 335.965 0,00% 93.745 91.367 99.348 
Rezerve din reevaluare  3.495.275  8.562.719 144,98% 0 950.552 2.532.075 
Rezerve  19.503 20.170 3,42% 44.774 121,98% 4.917 5.485 13.240 
Rezultat reportat (profit/pierdere) -228 -87.298 38188,60% 318.218 464,52% -57 -23.741 94.100 
Rezultat exerciţiu (profit/pierdere) 299.448 13.336 -95,55% 459.765 3347,55% 75.498 3.627 135.957 
Repartizare profit 299.448 13.336 -95,55% 459.765 3347,55% 75.498 3.627 135.957 
Total capitaluri proprii 10.840.576 14.851.152 37,00% 21.445.636 44,40% 2.657.673 4.035.195 6.205.716 
Total obligatii si capitaluri 14.467.331 19.547.497 35,11% 23.866.718 22,10% 3.572.065 5.312.382 6.921.652 
Sursa:  Situatiile Financiare Anuale Auditate. Sumele în EUR reprezinta o conversie de convenienta. 
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Contul de profit şi pierdere 2004-2006 
 

 Cifre în lei Cifre în Euro 
 

2004 2005 
Modificare 

anuală % 
2006 

Modificare 
anuală % 

2004 2005 2006 

         
Venituri din cazare 2.480.588 2.105.326 -15,13% 2.304.370 9,45% 612,007 581.036 653.815 
Venituri din vânzări de mărfuri (alimentaţie publică) 1.420.962 1.898.956 33,64% 2.355.665 24,05% 350,578 524.081 668.369 
Venituri din chirii 16.174 62.828 288,45% 61.186 -2,61% 3,990 17.340 17.360 
Venituri din activităţi diverse 154.299 137.279 -11,03% 227.264 65,55% 38,068 37.887 64.481 
Alte venituri din exploatare 29.389 18.102 -38,41% 45.773 152,86% 7,251 4.996 12.987 
Total venituri din exploatare 4.101.412 4.222.491 2,95% 4.994.258 18,28% 1,011,895 1.165.339 1.417.012 
         
Costul mărfii vândute -1.582.351    -1.276.323    -19,34% -1.715.654    34,42% -390,395    -352.245    -486.779    
Profit brut aferent cifrei de afaceri 2.519.061 2.946.168 16,96% 3.278.604 11,28% 621,499 813.095 930.232 
Cheltuieli cu personalul -1.079.216    -1.229.195    13,90% -1.346.450    9,54% -266,263    -339.238    -382.026    
Amortizarea activelor fixe -350.011    -348.987    -0,29% -419.662    20,25% -86,354    -96.315    -119.070    
Alte cheltuieli de exploatare -947.811    -887.037    -6,41% -996.552    12,35% -233,843    -244.808    -282.750    
Total cheltuieli de exploatare -3.959.389    -3.741.542    -5,50% -4.478.318    19,69% -976,855    -1.032.605    -1.270.625    
         
Rezultat din exploatare (EBIT) 142.023 480.949 238,64% 515.940 7,28% 35,040 132.734    146.387    
EBITDA 492.034 829.936 68,67% 935.602 12,73% 121,394 229.049    265.457    
Cheltuieli cu dobânzile -237.807    -329.232    38,45% -415.417    26,18% -58,671    -90.863    -117.866    
Venituri din dobânzi 43.530    10.927    -74,90% 7.778    28,82% 10,740    3.016    2.207    
Profit (pierdere) din diferenţe de curs valutar 351.737    -150.531    -142,80% 350.236    332,67% 86,780    -41.544    99.372    
Alte venituri/cheltuieli financiare (net)  1.223     1.228    0,41% 0    338    348    
         
Profit înainte de impozitare 299.483    13.336    -95,55% 459.765    3347,55% 73,888    3.681    130.448    
Impozit pe profit - - - - - - - - 
Profit net al exerciţiului 299.483    13.336    -95,55% 459.765    3347,55% 73,888    3.681    130.448    
         
Sursa: Situaţiile Financiare Anuale Auditate 
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Elemente cont de profit şi pierdere la 9 luni 
  - lei -  
 30.09.2006 30.09.2007 Modif. %  
Cifra de afaceri neta  3.878.043 4.014.728 3,52% 
Venituri din exploatare  3.923.984 4.023.149 2,53% 
Cheltuieli materiale  1.936.445 1.887.034 -2,55% 
Cheltuieli cu personalul  1.013.001 1.056.968 4,34% 
Amortizari  296.634 417.594 40,78% 
Cheltuieli de exploatare  3.246.080 3.361.596 3,56% 
Rezultat din exploatare  677.904 661.553 -2,41% 
Venituri financiare 22.627 29.400 29,93% 
Cheltuieli financiare  382.968 179.313 -53,18% 
Rezultat financiar  -360.341 -149.913 58,40% 
Rezultatul curent  317.563 511.640 61,11% 
Venituri totale  3.946.611 4.052.549 2,68% 
Cheltuieli totale  3.629.048 3.540.909 -2,43% 
Rezultatul brut  317.563 511.640 61,11% 
Rezultat net  317.563 511.640 61,11% 
* Situaţiile financiare prezentate mai sus nu au fost auditate. 

 

Bilanţ la 9 luni 
  - lei -  
 Indicatori 01.01.2007 30.09.2007 Modif. % 
    
Active fixe necorporale 43.765 28.423 -35,06% 
Active fixe corporale 21.914.542 21.515.468 -1,82% 
Active financiare 50.000 826.464 1552,93% 
Total active imobilizate 22.008.307 22.370.355 1,65% 
Numerar si echivalent 331.530 101.354 -69,43% 
Creante comerciale 544.860 493.585 -9,41% 
Stocuri 140.998 129.478 -8,17% 
Cheltuieli in avans 841.281 752.881 -10,51% 
Total active curente 1.858.669 1.477.298 -20,52% 

Total activ 23.866.976 23.847.653 
-0,08% 

    
Datorii pe termen scurt 1.269.765 738.803 -41,82% 
Total obligatii (pasive) curente 1.269.765 738.803 -41,82% 
Active curente nete 588.904 738.495 25,40% 
    
Credite pe termen mediu si lung 1.151.575 1.151.575 0,00% 
Total obligatii (pasive) non curente 1.151.575 1.151.575 0,00% 
Total obligatii (pasive)  2.421.340 1.890.378 -21,93% 
Activ net 21.445.636 21.957.275 2,39% 
    
Capital social 12.183.960 12.183.960 0,00% 
Prime de capital 335.965 335.965 0,00% 
Rezerve din reevaluare 8.562.719 8.562.719 0,00% 
Rezerve  44.774 362.991 710,72% 
Rezultat reportat (profit/pierdere) 318.218   
Rezultat exercitiului (profit/pierdere) 459.765 511.640 11,28% 
Repartizare profit 459.765   
Total capitaluri proprii 21.445.636 21.957.275 2,39% 
Total obligatii şi capitaluri 23.866.976 23.847.653 -0,08% 
Activ net/acţiune – lei 0,176 0,180  
* Situaţiile financiare prezentate mai sus nu au fost auditate. 
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Motivele iniţierii Ofertei Publice şi utilizarea sumelor atrase din Ofertă 
Prin derularea şi finalizarea cu succes a prezentei Oferte Publice, Emitentul urmăreşte să-şi 
majoreze capitalul social. Sumele ce urmează a fi atrase prin intermediul Ofertei se ridică la un 
nivel de peste ......9.100.000.......... lei, scopul principal al Ofertei fiind acela de a atrage resurse de 
capital în vederea derulării de investiţii semnificative în dezvoltarea si modernizarea bazei hoteliere 
şi de tratament, pregătirea personalului precum şi promovarea serviciilor prestate de Emitent. 
Sumele atrase în urma ofertei împreună cu profitul reinvestit aferent anului 2005 vor fi utilizate 
pentru investiţii şi finanţarea capitalului circulant.  În cazul în care sumele obţinute în urma Ofertei 
Publice nu vor fi suficiente pentru finanţarea obiectivelor propuse, Emitentul va recurge la atragerea 
de resurse alternative sub forma împrumuturilor bancare. 
 
Date statistice privind Oferta Publică şi perioada de derulare a acesteia 
Acţiunile care fac obiectul Ofertei Publice (în număr de 45.500.000 de acţiuni) sunt nominative, 
dematerializate şi evidenţiate prin înscriere în cont, fiecare având valoarea nominală de 0,1 lei.  
Toate acţiunile au valoare egală şi acordă posesorilor lor drepturi egale. 
 
Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social au fost oferite spre subscriere acţionarilor 
existenţi în registrul acţionarilor la data de 08.05.2007.  Referitor la subscrierea acţiunilor în baza 
dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, Consiliul de Administraţie al Emitentului declară că 
nici un acţionar nu şi-a exercitat acest drept în termenul de 30 de zile de la data publicării hotărârii 
A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, adică în perioada 20.06.2007 – 19.07.2007 inclusiv. 
 
Termenii şi condiţiile Ofertei 
  
Numele Ofertantului S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., cu sediul 

în România, Gura Humorului, P-ţa. Republicii nr. 18, jud. Suceava, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J33/718/1998, 
CUI RO 10376500 

  
Valorile mobiliare ce fac 
obiectul Ofertei 

Acţiuni nominative, ordinare, emise în formă dematerializată, 
indivizibile, evidenţiate prin înscriere în cont, emise de către 
S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 

  
Numărul total de Acţiuni 
Oferite 

45.500.000 acţiuni 

  
Valoarea nominală a Acţiunilor 0,1 lei 
  
Preţul de Ofertă 0,2 lei 
  
Fondurile care se estimează a fi 
obţinute 

9.100.000 lei 

  
Perioada de valabilitate a 
Ofertei 

Oferta are o durată de 25 zile lucrătoare şi se derulează între data de 
[ 04.12.2007    ]  şi [ 11.01.2008  ], cu posibilitatea prelungirii acestei 
perioade.  Orice modificare a termenilor Ofertei se va face la cererea 
Emitentului, cu acordul prealabil al C.N.V.M. şi va fi făcută publică 
printr-un anunţ publicitar. Oferta este irevocabilă pe întreaga 
Perioadă de Ofertă. 
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Intermediarul Ofertei S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., cu sediul în România, 
Bucureşti, sector 1, CP 011013, str. Buzeşti nr. 63-69, et. 1, ap. 2; 
Tel: +4 – 021 – 311.00.24, 311.00.27, 311.10.61, 233.13.60;  Fax: +4 
– 021 – 311.10.38, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J40/6505/1995 şi având cod unic de înregistrare RO 7614628, 
societate de servicii de investiţii financiare funcţionând în baza 
autorizaţiei C.N.V.M. nr. 2332 / 22.07.2003, Nr. înregistrare 
Registrul C.N.V.M. PJR01SSIF/400034. 

  
Condiţii pentru subscriere în 
cadrul Ofertei 

Pot subscrie în cadrul Ofertei orice persoane fizice sau juridice, 
rezidente sau nerezidente, inclusiv acţionarii existenţi. 
Subscrierea se va realiza prin completarea Formularului de 
Subscriere care va fi disponibil la sediul Intermediarului sau al 
oricărui alt Intermediar Autorizat de C.N.V.M., cu condiţia 
prezentării documentelor justificative necesare (vezi Prospect pct. 
26.5.1.11 – Documente necesare realizării subscrierii în cadrul 
Ofertei Publice). 

  
Efectuarea subscrierilor Pe toată durata Perioadei de valabilitate a Ofertei, subscrierile se vor 

realiza zilnic, la sediul Intermediarului Ofertei sau la sediul oricărui 
alt Intermediar Autorizat, între orele 09:00 si 16:00, ora Romaniei, cu 
excepţia ultimei zile de subscriere, când subscrierea se poate face 
între orele 9:00 şi 12:00, ora României. 
După expirarea termenului limită nu se vor mai accepta subscrieri 
din partea Investitorilor. 
Intermediarii Autorizaţi vor înregistra toate subscrierile primite, dacă 
acestea îndeplinesc condiţiile de validitate, prin intermediul 
sistemului electronic al BVB în piaţa primară (piaţa POF –„Oferte 
Publice”) până cel târziu în data de 14.01.2008, ora 14:00 (conform 
orarului de tranzacţionare al pieţei P.O.F.). 
Subscrierile sunt opozabile Ofertantului din momentul înregistrării 
subscrierii în Registrul de Piaţă Primară. 
Intermediarii Autorizaţi sunt responsabili de respectarea procedurilor 
de subscriere din cadrul acestei Oferte, inclusiv de existenţa 
contravalorii Acţiunilor subscrise prin intermediul lor în contul lor de 
clienţi.  Contravaloarea Acţiunilor Oferite subscrise trebuie plătită 
integral, pentru ca subscrierea să fie validă. 

  
Închiderea cu succes a Ofertei Oferta va fi considerată încheiată cu succes indiferent de numărul 

Acţiunilor subscrise până la data închiderii acesteia. 
  
Modalitatea de plată a 
Acţiunilor subscrise 

Intermediarul Ofertei şi ceilalţi Intermediari Autorizaţi au obligaţia 
să se asigure că, pentru fiecare ordin introdus în piaţa primară, 
fondurile aferente subscrierii au fost vărsate în conturile indicate în 
Prospect şi în anunţul publicitar, sau vor fi decontate de o Bancă 
Custode (pe baza declaraţiei scrise a acesteia privind asumarea 
decontării). 

  
Metoda de intermediere Metoda celei mai bune execuţii 
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Revocabilitatea ordinelor de 
subscriere 

Subscrierile realizate în cadrul acestei Oferte sunt irevocabile. 
În cazul în care Prezentul Prospect de Ofertă face obiectul unui 
amendament, subscrierile pot fi retrase în termen de maximum 3 
(trei) zile lucrătoare de la data publicării respectivului amendament la 
Prospectul de Ofertă.  Retragerea subscrierii de către un investitor se 
va face prin completarea unui Fromular de Revocare la unitatea unde 
a subscris. 

  
Decontarea şi înregistrarea 
Acţiunilor alocate în Ofertă 
 

Decontarea Acţiunilor alocate în Ofertă se va efectua prin sistemul 
de compensare-decontare al Depozitarului Central, în maxim 3 (trei) 
zile lucrătoare de la Data Tranzacţiei, iar înregistrarea rezultatelor 
Ofertei va fi făcută în sistemul ţinut de S.C. DEPOZITARUL 
CENTRAL S.A. 

  
Alocarea acţiunilor în caz de 
suprasubscriere  

Alocarea acţiunilor se face pro-rata. 
În situaţia în care în procesul alocării proporţionale ar trebui alocate 
fracţiuni de acţiuni, alocarea fracţiunilor se va face conform 
algoritmului Bursei de Valori Bucureşti. 

  
Notificarea Investitorilor În cinci Zile Lucrătoare de la data emiterii de către C.N.V.M. a 

răspunsului la notificarea privind rezultatele Ofertei, Intermediarii 
Autorizaţi vor trimite prin scrisoare recomandată Deţinătorilor de 
Acţiuni şi, după caz, Băncilor Custode, care au cumpărat acţiuni prin 
aceştia, extrase de cont certificând numărul Acţiunilor care le-au fost 
alocate şi contravaloarea Acţiunilor subscrise şi nealocate care 
urmează a fi returnată. 

  
Garantarea subscrierii Subscrierea Ofertei nu este garantată. Nici Intermediarul şi nici vreo 

altă entitate nu se angajează să subscrie o parte din Ofertă în situaţia 
în care aceasta ar rămâne nesubscrisă. 

  
Tranzacţionarea acţiunilor 
pe piaţa de capital 

În acest moment, acţiunile nu sunt tranzacţionate pe nici o piaţă de 
capital organizată.  

  
Registrul Acţionarilor  
 

La data prezentului Prospect, Registrul acţionarilor este operat de 
către Emitent. 
În cazul în care Emitentul va fi admis la tranzacţionare la B.V.B., 
Registrul acţionarilor va fi ţinut de către S.C. DEPOZITARUL 
CENTRAL S.A. 

  
 
După confirmarea de către C.N.V.M. a Notificării privind rezultatele Ofertei Publice primare de 
vânzare de acţiuni, Emitentul împreună cu S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., în calitate de 
Intermediar al Ofertei Publice, vor face toate demersurile în vederea admiterii la tranzacţionare a 
acţiunilor Emitentului la Bursa de Valori Bucureşti, ţinând cont şi de situaţia în care Oferta nu este 
subscrisă integral. 
 

Acest rezumat al Prospectului trebuie citit ca o completare a “Notei către Investitori” şi ca o 
introducere la Prospectul de Ofertă Publică.  Orice decizie investiţională trebuie să se fundamenteze 
pe informaţiile cuprinse în acest Prospect, considerat în integralitatea lui. Răspunderea civilă, în 
situaţia în care rezumatul induce în eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu faţă 
de alte părţi ale Prospectului, revine persoanelor care au întocmit rezumatul. 
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1. PERSOANE RESPONSABILE 
 
1.1. Persoanele responsabile de întocmirea Prospectului de Ofertă sunt Emitentul şi Intermediarul. 
Emitentul este cel care îşi asumă întreaga responsabilitate pentru informaţiile incluse în acest 
Prospect.  Emitentul este S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., persoană 
juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J33/718/1998, cod unic de 
înregistrare RO 10376500, cu sediul social în localitatea Gura Humorului, judeţul Suceava, P-ţa. 
Republicii nr. 18, reprezentată prin Dna. Nicoleta CHIALDA, în calitate de Director General. 
Intermediarul este S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., cu sediul în Romania, Bucureşti, 
CP 011013, sector 1, str. Buzeşti  nr. 63–69, et. 1, ap. 2;  tel:  +4–021.311.00.24, 311.00.27, 
311.10.61, 233.13.60;  fax: +4–021.311.10.38, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/6505/1995 şi având cod unic de înregistrare RO 7614628, societate de servicii de investitii 
financiare funcţionând în baza autorizaţiei C.N.V.M. nr. 2332/22.07.2003, Nr. înregistrare Registrul 
C.N.V.M. PJR01SSIF/400034, reprezentată prin Dl. Gheorghe NICOLAE, în calitate de Preşedinte 
C.A. şi Director General. 
 
1.2. Atât Emitentul cât şi Intermediarul declară că informaţiile incluse în prezentul prospect de 
ofertă sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să 
afecteze semnificativ conţinutul acestuia. 
Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Prospect sunt rezultatul unei analize atente şi 
diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi prezumţii de bună credinţă şi rezonabile. 
În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Prospect conţine toate informaţiile 
importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia şi la acţiunile emise şi că toate aceste sunt 
reale şi corecte. De asemenea, Emitentul confirmă că informaţiile prezentate nu sunt de natură a 
induce în eroare şi că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul 
Prospect sunt exprimate cu bună credinţă. Emitentul confirmă că, după ştiinţa sa, nu există nici o 
altă informaţie care să fi fost omisă a fi inclusă în acest Prospect şi (i) care ar fi fost necesară pentru 
a permite investitorilor şi celor care-i consiliază pe aceştia în privinţa intenţiei investiţionale să facă 
o evaluare corectă a tuturor activelor şi pasivelor, a profitului sau pierderilor şi a perspectivelor 
Emitentului precum şi a drepturilor decurgând din acţiuni, (ii) a cărei omisiune să ducă la formarea 
unei opinii eronate cu privire la informaţiile incluse în acest prospect, sau (iii) care, în contextul 
Ofertei Publice, să fie importantă şi necesară pentru a fi inclusă în acest Prospect. 
 
2. AUDITORI FINANCIARI 
 
2.1. Coordonatele societăţii care a realizat auditul financiar extern al documentelor Ofertantului pe 
perioada 2004 – 2006 sunt următoarele:  

S.C. 3B EXPERT AUDIT S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J40/6669/1998, CUI RO 10767770, cu sediul în Bucureşti, Str. Aurel Vlaicu nr. 114, 
sector 2, tel. 021-211.74.59, fax 021-211.74.69, atestat CECCAR 158/26.01.2000, 
autorizaţie CAFR 073/31.05.2001, atestat UNPRL 2032/2000, atestat C.N.V.M. 
A.J.001/10.02.2000. 

 
Conducerea firmei este asigurată de personal cu bogată experienţă în domeniul financiar contabil: 
•••• Badiu Adriana Anişoara – senior partner – auditor financiar, membră a Camerei 
Auditorilor Financiari din 2000, expert contabil – membră C.E.C.C.A.R. din 1992, evaluator, 
membră ANEVAR, administrator judiciar şi lichidator – membra UNPRL din 2000, cenzor extern 
independent atestat anual din 1996, membru ACEIR, fost director adjunct în cadrul Ministerului 
Finanţelor – Administraţia Sector 4, lector TVA, absolvent al cursurilor postunivesitare de 
contabilitate, evaluare cu specialişti francezi, olandezi şi de audit financiar şi contabilitate pe 
Standarde Internaţionale cu experţi din Marea Britanie. 
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•••• Badiu Octav – senior partner – contabil autorizat, membru C.E.C.C.A.R., evaluator, 
membru ANEVAR, analist programator, fost director în sistemul bancar.  Este autorul unui sistem 
de programe de contabilitate, de gestiune, evidenţa mijlocelor fixe şi salarii, înregistrat la ORDA 
(Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor) cu certificat nr. 0433/20.11.2001. 
 
•••• Badiu Dan-Andrei – junior partner – absolvent al Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti 2002, ACCA student – Professional Scheme, Master of Business Administration – City 
University Seattle WA , USA - Finance and International Banking, curs postuniversitar ASE - Audit 
financiar şi Standarde Internaţionale de Contabilitate, atestat IRVM. 
 
Societatea de audit financiar 3B EXPERT AUDIT S.R.L. a fost înfiinţată la 07.07.1998 în baza 
următoarelor acte: 
•••• Ordonanţa Guvernului nr. 65/19.08.1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă 

şi contabililor autorizaţi; 
•••• Hotărârea C.E.C.C.A.R. privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a corpului 

experţilor contabili din România; 
•••• Act constitutiv nr. 5380/23.06.1998; 
•••• Certificat nr. 577/24.08.1999 de confirmare a calităţii de membru a corpului experţilor 

contabili şi contabililor autorizaţi din România. 
 
În prezent îşi desfăşoară activitatea în domeniul auditului financiar conform O.U.G. nr. 75/1999 şi 
H.G. nr. 591/2000.  De asemenea, firma oferă şi servicii de: 
•••• consultare în afaceri şi management; 
•••• desfăşurarea activităţilor de reorganizare şi/sau lichidare, inclusiv acordarea de consultanţă 

economico-financiară conform O.G. 79/1999; 
•••• activităţi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 65/19.08.1994 privind 

organizarea activităţii de expertiză contabilă şi contabililor autorizaţi cod CAEN 7412; 
•••• audit în calitate de cenzor extern independent la societăţi deschise, S.S.I.F.–uri, societăţi de 

administrare, fonduri reglementate de C.N.V.M. 
 
Printre clienţii firmei se regăsesc: societăţi din grupul ALPHA, din grupul HVB, din grupul SPACE 
GRECIA, din grupul TEMENOS GRECIA, din grupul BIC FRANTA, din grupul FABERLIC 
FRANŢA;  societăţi din domeniul producţie de mobilă (CLASS MOB);  S.I.F. MUNTENIA; din 
domeniul producţiei de geamuri şi tâmplărie PVC FAR EST TROCAL;  din domeniul auto: 
AUTOMOBILE BAVARIA (BMW), BAVARIA LEASING, MIDOCAR LEASING, 
INTERSOFEX etc. 
 
2.2. În perioada acoperită de informaţiile financiare istorice, auditorii financiari nu au demisionat 
şi nu au fost demişi. 
Prin Hotărîrea Adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 19.04.2007, s-a hotărât numirea 
S.C. 3B EXPERT AUDIT S.R.L. ca auditor financiar al societăţii. 
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3. INFORMAŢII FINANCIARE SELECTATE 
 
3.1. Infomaţiile financiare istorice selectate privind Emitentul sunt extrase din Situaţiile Financiare 
Auditate şi reprezintă situaţiile financiare ale Societaţii întocmite în conformitate cu Reglementările 
contabile conforme cu Directiva a IV-a, aprobate prin O.M.F. nr. 1752/2005, pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2005. 
Societatea se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 (1) din O.M.F.P. nr. 1752/2005, 
pe baza indicatorilor determinaţi din Situaţiile financiare aferente anului 2005. 
 
Prospectul indică şi echivalentul în Euro al unor sume în lei.  Cifrele în Euro nu sunt auditate şi 
reprezintă o Conversie de Convenienţă.  În scopul permiterii comparaţiilor, pentru informaţiile 
incluse în bilant transformările din lei în Euro au fost făcute utilizând rata oficială de schimb la 
sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar (1 Euro = 3,3817 lei la 31 decembrie 2006, 1 Euro = 3,6771 lei 
la 31 decembrie 2005 şi, respectiv, 1 Euro = 3,9663 lei la 31 decembrie 2004), iar pentru 
informaţiile incluse în Contul de Profit şi Pierdere aferente fiecărui exerciţiu financiar 
transformările din lei în Euro au fost efectuate la cursul mediu al anului respectiv (1 Euro = 3,5245 
lei în anul 2006, 1 Euro = 3,6234 lei în anul 2005, 1 Euro = 4,0532 lei în anul 2004). 
 
3.2. În perioada 2004–2006, activele imobilizate au crescut cu 70,3% ca urmare a programului de 
investiţii derulat de Emitent, atât din surse proprii cât şi împrumutate.  Urmare a utilizării surselor 
împrumutate pentru finanţarea acestui program de investiţii, Emitentul a înregistrat o pierdere 
financiară atât în anul 2005, cât şi în anul 2006 (- 467.613 lei în 2005, respectiv, -56.175 lei în 
2006), care au influenţat semnificativ profitul net al exerciţiului din această perioadă. 
 
În ceea ce priveşte finanţarea din credite pe termen lung, un maxim a fost atins în anul 2005 (cca. 3 
mil. lei), anul finalizării primei faze a strategiei de investiţii, în anul 2006, sursa menţionată 
diminuându-se cu 63,33%. 
 
Prin efortul de dezvoltare şi modernizare a societăţii, veniturile din exploatare au crescut cu 22%, 
iar rezultatul din exploatare (EBIT) a crescut de 3,6 ori în perioada 2004–2006. 
 
3.3. Activitatea curentă a Emitentului 
 
Activitatea Emitentului pe primele nouă luni ale anului 2007 urmează tendinţele înregistrate în 
ultimii 3 ani, respectiv creşterea activelor imobilizate (1,6%) şi menţinerea unui randament ridicat 
al rezultatelor din exploatare (16,4%), concomitent cu diminuarea pierderii financiare (58,4%). 
 
Ca urmare a tendinţelor menţionate mai sus, profitul net înregistrat în primele 9 luni ale anului 2007 
a crescut cu 61,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006 şi depăşeşte nivelul acestui indicator 
înregistrat la nivelul întregului an 2006. 
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Cifre în lei  Cifre în Euro 
Indicatori 

2004 2005 
Modificare 

anuală % 
2006 

Modificare 
anuală % 

 2004 2005 2006 

          
Informaţii din bilanţul contabil          
Total active imobilizate 12.924.268 17.213.351 33,19% 22.008.307 27,86%  3.199.851 4.667.632 6.493.275 
Total active curente 1.543.063 2.334.146 51,27% 1.858.411 -20,38%  389.044 634.779 549.549 
Total obligaţii (pasive) curente 1.067.852 1.556.354 45,75% 1.269.765 -18,41%  269.231 423.256 375.481 
Total obligaţii (pasive) non curente 2.558.903 3.139.991 22,71% 1.151.317 -63,33%  645.161 853.931 340.455 
Total capitaluri proprii 10.840.576 14.851.152 37,00% 21.445.636 44,40%  2.657.673 4.035.195 6.205.716 
Total obligatii şi capitaluri 14.467.331 19.547.497 35,11% 23.866.718 22,10%  3.572.065 5.312.382 6.921.652 
          
Informaţii din contul de profit şi pierdere          
Total venituri din exploatare 4.101.412 4.222.491 2,95% 4.994.258 18,28%  1.011.895 1.165.339 1.417.012 
Costul mărfii vândute -1.582.351    -1.276.323    -19,34% -1.715.654    34,42%  -390.395    -352.245    -486.779    
Profit brut aferent cifrei de afaceri 2.519.061 2.946.168 16,96% 3.278.604 11,28%  621.499 813.095 930.232 
Total cheltuieli de exploatare -3.959.389 -3.741.542 -5,50% -4.478.318 19,69%  -976.855    -1.032.605 -1.270.625 
Rezultat din exploatare (EBIT) 142.023 480.949 238,64% 515.940 7,28%  35.040 132.734    146.387    
EBITDA 492.034 829.936 68,67% 935.602 12,73%  121.394 229.049    265.457    
Rezultat financiar net 157.460 -467.613 -396,97% -56.175 87,16%  38.848 -129.053 -15.939 
Profit înainte de impozitare 299.483    13.336    -95,55% 459.765    3347,55%  73.888    3.681    130.448    
Impozit pe profit - - - - -  - - - 
Profit net al exerciţiului 299.483    13.336    -95,55% 459.765    3347,55%  73.888    3.681    130.448    
Sursa: Situaţiile Financiare Anuale Auditate.  Sumele în Euro reprezintă o conversie de convenienţă. 

 
Indicatori  lei 
   
Informaţii din bilanţul contabil 01.01.2007 30.09.2007 
Total active imobilizate 22.008.307 22.370.355 
Total active curente 1.858.669 1.477.298 
Total obligaţii (pasive) curente 1.269.765 738.803 
Total obligaţii (pasive) non curente 1.151.575 1.151.575 
Total capitaluri proprii 21.445.636 21.957.275 
Total obligatii şi capitaluri 23.866.976 23.847.653 
* Situaţiile financiare prezentate mai sus nu au fost auditate. 

 
Informaţii din contul de profit şi pierdere 30.09.2006 30.09.2007 
Total venituri din exploatare 3.923.984 4023149 
Total cheltuieli de exploatare 3.246.080 3.361.596 
Rezultat din exploatare (EBIT) 677.904 661.553 
EBITDA 974.538 1.079.147 
Rezultat financiar net -360.341 -149.913 
Profit înainte de impozitare 317.563 511.640 
Impozit pe profit - - 
Profit net al exerciţiului 317.563 511.640 
* Situaţiile financiare prezentate mai sus nu au fost auditate. 
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4. FACTORI DE RISC 
O investiţie în acţiunile oferite prin prezenta Ofertă implică un anumit nivel de risc.  Pentru o 

evaluare corectă a investiţiei în acţiuni emise de Casa de Bucovina Club de Munte, trebuie 

analizate cu atenţie informaţiile cu privire la Emitent cuprinse în acest prospect.  De asemenea, 

investitorii trebuie să întreprindă diligenţele necesare unei evaluări proprii a oportunităţii 

investiţiei. 

 
Riscul generat de evoluţia economiei mondiale 
Economia României, ca oricare economie în dezvoltare, este sensibilă la fluctuaţia activităţii la 
nivel global.  Evenimentele de ordin politic, economic, social şi de altă natură de pe piaţa mondială 
au un impact semnificativ asupra climatului economic în care Emitentul îşi desfăşoară activitatea. 
 
Riscul de ţară 
Conform agentiei de rating franceze Coface, Romaniei îi este atribuit un grad de risc A4, similar cu 
Bulgaria (cele mai slabe ratinguri pentru ţări din Uniunea Europeana, însă peste ţări vecine precum 
Serbia – D, Republica Moldova – D, Ucraina – C, Turcia – B…). 
Ca puncte tari ale Romaniei în ce priveşte riscul de ţară, agenţia Coface menţionează: integrarea în 
Uniunea Europeana şi îmbunătăţirea previziunilor economice, dimensiunea relativ mare a pieţei de 
consum, forţa de muncă bine calificată şi la costuri relativ reduse, creşterea substanţială a 
investiţiilor directe şi a rezervelor valutare, limitarea datoriei publice şi menţinerea datoriei externe 
la un nivel suportabil. 
Ca aspecte negative, sunt menţionate creşterea nivelului de dependenţă faţă de capitalul străin, 
creşterea puternică a creditului, dar şi dependenţa faţă de resursele energetice externe (în principal 
gaze naturale).  De asemenea, sunt evidenţiate tensiunile dintre Guvern şi Preşedenţie care au 
condus la criza politică şi care împiedică realizarea unei reforme coerente.  
 
Riscul legislativ 
Legislaţia economică în general şi cea a pietei de capital în mod particular au suferit în permanenţă 
modificări în ultimii ani, astfel încât, în cele mai multe privinţe, legislaţia României este armonizată 
cu legislaţia Uniunii Europene, reflectând recomandările impuse şi transpunând liniile directoare şi 
principiile acquis-ului comunitar.  Cu toate acestea, în continuare pot interveni o serie de modificări 
şi completări ale legislaţiei în vigoare, cu efecte la nivelul practicii de afaceri, inclusiv în domeniul 
în care activează societatea.  
Cele mai importante acte normative incidente activităţii Emitentului sunt Legea societăţilor 
comerciale şi Legea pieţei de capital.  Acestea au cunoscut modificări semnificative în ultimii ani şi 
sunt într-o continuă evoluţie.  Anumite aspecte cu importanţă pentru activitatea Emitentului pot fi 
insuficient reglementate. 
 
Riscuri generate de carenţele sistemului judiciar românesc 
Experienţa relativ redusă a unei părţi semnificative a magistraţilor şi existenţa unor probleme legate 
de independenţa justiţiei pot conduce la decizii nefondate sau bazate pe alte criterii decât cele 
legale.  Sistemul judiciar românesc generează uneori întârzieri nejustificate în soluţionarea cauzelor.  
Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti se poate dovedi adeseori dificilă.  În aceste condiţii 
valorificarea drepturilor Emitentului ar putea fi îngreunată în cazul în care ar fi nevoie de 
intervenţia instanţelor judecătoreşti. 
 
Riscul valutar 
O parte din veniturile şi sursele de finatare ale Emitentului sunt denominate în valuta, fapt care 
induce un risc legat de o eventuală fluctuaţie majoră a valorii monezii naţionale în raport cu alte 
valute.  Spre exemplu, în anul 2006, devalorizarea Euro faţă de leu a fost de cca. 8,7 %, iar în anul 
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2007, după o devalorizare de cca. 8% în primul semestru, a urmat o creştere a cursului Euro faţă de 
leu astfel încât, la sfârşitul trimestrului III, acesta se situa la acelaşi nivel cu începutul anului.. 
 
Riscul inflaţionist 
Procesul de dezinflaţie din România a continuat şi în anul 2006.  În ultimii ani, rata inflaţiei a 
prezentat o scădere continuă.  Cu toate acestea, dacă luăm în considerare faptul că România a 
devenit membru al Uniunii Europene, nivelul inflaţiei este în continuare ridicat faţă de cerinţele 
asumate prin aderare. 
Rata anuală a inflaţiei a crescut în luna august 2007 la 4.96%, cu un procent peste nivelul din 
perioada august 2007 – iulie 2007, situându-se deja la nivelul ţintit de Banca Naţională a României. 
Emitentul activează într-un sector în care durata de plată a creanţelor este scăzută, riscul inflaţiei 
fiind scăzut din această privinţă.  Inflaţia poate avea însă un impact asupra costurilor de operare ale 
Emitentului, precum şi asupra costurilor mărfurilor achiziţionate. 
 
Riscul de lichiditate şi volatilitate 
În prezent, acţiunile societăţii nu se tranzacţioneaza pe o piaţă reglementată.  După închiderea 
ofertei publice, Consiliul de Administraţie al Emitentului va face demersurile necesare pentru 
admiterea la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti a instrumentelor financiare ale Emitentului. 
Comparativ cu alte burse de valori din Europa şi din lume, B.V.B. poate fi considerată o bursă mică, 
atât din punct de vedere al capitalizării societăţilor listate, cât şi prin prisma valorii tranzacţiilor 
efectuate.  Riscul indus de dimensiunea redusă a acestei pieţe este o lichiditate scăzută şi o 
volatilitate ridicată a titlurilor tranzacţionate. 
 
Riscuri legate de strategia de dezvoltare a Emitentului  
În prezentul prospect a fost prezentată strategia de dezvoltare a Emitentului, care depinde într-o 
măsură importantă de dezvoltarea proiectului P.O.P.A.S., derulat de Primaria Gura Humorului.  În 
contextul în care proiectul P.O.P.A.S. nu s-ar dezvolta, sau dezvoltarea sa ar fi întârziată substanţial, 
randamentul investiţiei Emitentului în complexul Ariniş ar putea fi afectat semnificativ. 
 
Implicarea autorităţilor în industria turismului 
Implicarea autorităţilor centrale şi locale este un factor cheie pentru dezvoltarea turismului.  Astfel, 
lipsa implicării decisive a acestora, marcată de elemente precum instabilitatea cadrului legislativ 
aplicabil turismului, incoerenţa politicilor de promovare a turismului atât intern cât şi internaţional, 
calitatea scăzută a infrastructurii de transport sau comunicaţii, pot avea un impact semnificativ 
asupra industriei turismului în general, dar şi asupra Emitentului, în particular. 
 
Riscuri legate de piaţă şi concurenţă 
În prezent, poziţia pe piaţă a Emitentului este destul de avantajoasă în raport cu concurenţa, în 
special datorită calităţii dotărilor puse la dispoziţia clienţilor, inclusiv a clienţilor corporate.  În 
viitor, o eventuală intrare pe piaţa regională a altor operatori mari ar putea fi însoţită de o 
îmbunătăţire a ofertei concurenţei, ceea ce ar afecta negativ poziţia Emitentului. 
 
Caracterul sezonier al activităţii Emitentului 
Ca majoritatea societăţilor care activează în turism, şi activitatea Emitentului prezintă puternice 
influenţe sezoniere.  Această caracteristică conduce la prezenţa unor fluctuaţii ale veniturilor, în 
special în perioada din extrasezon, care pot afecta echilibrul financiar. 
 
Mărirea taxei pe valoarea adăugată 
În prezent, nivelul taxei pe valoarea adăugată pentru servicii turistice este de 9%.  Eventualele 
decizii ale Guvernului în vederea uniformizării taxei pe valoarea adăugată ar putea duce la mărirea 
la 19% a acestei taxe pentru serviiile turistice.  O asemenea mărire ar putea afecta veniturile tuturor 
operatorilor hotelieri din România. 
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Eliminarea facilităţilor fiscale 
În prezent, Emitentul beneficiază de facilităţile prevăzute de H.G. nr. 208/1999 privind declararea 
zonei miniere Bucovina, judeţul Suceava, ca zonă defavorizată, hotărâre emisă în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, modificată prin 
O.U.G. nr. 75/2000 şi cu prevederile H.G. nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea O.U.G. nr. 24/1998. 
Certificatul de investitor în zona defavorizată nr. 349/25.06.2007, eliberat de Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, este valabil până la 01.04.2009 şi conferă Emitentului următoarele 
facilităţi: 

a) scutirea de la plata: 
- taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, 

echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importă în 
vederea efectuării de investiţii în zonă; 

- taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, 
mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse în ţară în vederea efectuării şi 
derulării de investiţii în zonă; 

b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb şi/sau componentele 
importate, necesare pentru realizarea producţiei proprii în zonă; 

c) scutirea de la plata impozitului pe profit, pe durata de existenţă a zonei defavorizate; 
d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din 

circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiţiei. 
 
Emitentul admite faptul că există riscul ca, după pierderea statutului de investitor în zona 
defavorizată, performanţele sale financiare să fie afectate din considerente fiscale. 
 
Personalul şi conducerea Emitentului 
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, sunt de aşteptat creşteri semnificative ale 
costurilor salariale, precum şi instabilitatea personalului acestuia, ceea ce ar putea afecta 
profitabilitatea Emitentului. 
 
Controlul exercitat de acţionarul majoritar 
Urmare a derulării ofertei, S.I.F. MUNTENIA va continua să deţină controlul asupra Emitentului.  
În consecinţă, pentru viitorul apropiat, S.I.F. MUNTENIA va putea alege majoritatea membrilor 
Consiliului de Administraţie al Emitentului, care vor putea dispune practic asupra tuturor 
problemelor supuse votului acţionarilor Emitentului. 
 
Factori în afara controlului Emitentului 
Există o serie de factori în afara controlului autorităţilor sau al Emitentului, precum catastrofe 
naturale, epidemii sau atentate teroriste care, dacă au loc în România sau chiar în ţările în imediata 
vecinătate a României, pot avea un impact semnificativ asupra turismului în general şi, mai ales, 
asupra numărului de turişti străini care vizitează România. Orice astfel de evenimente, care au un 
impact semnificativ asupra industriei turismului, pot influenţa şi activitatea şi performanţele 
Emitentului. 
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5. INFORMAŢII DESPRE EMITENT 
 
5.1. Istoria şi evoluţia societăţii  
 
5.1.1. Denumirea Emitentului este S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.  
 
5.1.2. Codul de unic de înregistrare este RO 10376500, iar nr. de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului este J33/718/1998. 
 
5.1.3. Data înfiinţării societăţii este 09.03.1998, iar durata sa de funcţionare este nedeterminată. 
 
5.1.4. Emitentul este o societate comercială pe acţiuni cu capital integral privat, care 

funcţionează în conformitate cu legislaţia română privind societăţile comerciale (Legea nr. 
31/1990 republicată, cu modificările ulterioare). 

 
Totodată, dat fiind specificul activităţii sale, societatea se supune prevederilor legislative privind 
eliberarea licenţelor şi brevetelor de turism, şi anume:  

- H.G. nr. 238 din 8 februarie 2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de 
turism (M.O. nr. 88/2001); 

- O.M.T. nr. 170 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile 
şi metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor de turism (M.O. nr. 225/2001); 

- O.M.T. nr. 691 din 26 septembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor de 
turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001 (M.O. nr. 737/2002); 

- O.M.T. nr. 910 din 26 noiembrie 2002 pentru modificarea Normelor metodologice privind 
criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin 
Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001 (M.O. nr. 898/2002); 

- O.M.T. nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului 
agenţiei de turism (M.O. nr. 433/2001). 

În plus, în prezent, Emitentul beneficiază de facilităţile prevăzute de H.G. nr. 208/1999 în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, 
modificată prin O.U.G. nr. 75/2000 şi cu prevederile H.G. nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 24/1998. 
 
Sediul social al firmei este situat în Gura Humorului, P-ţa. Republicii nr. 18, jud. Suceava, 
România.  
Detaliile de contact sunt: Tel / Fax: 40-0230-207000 / 40-0230-207001  
Email: rezervari@bestwesternbucovina.ro, general_manager@bestwesternbucovina.ro. 
Pagina de internet: http://www.bestwesternbucovina.ro/ 
 
5.1.5. Evenimentele importante în evoluţia activităţilor Emitentului.  
 
S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. a fost înfiinţată în anul 1998, pornind de 
la două premise: 
- S.I.F. Muntenia (F.P.P. IV Muntenia) a achiziţionat în octombrie 1996, în oraşul Gura 

Humorului, un activ reprezentând un hotel în construcţie (hotel Humor), la care au fost realizate 
în perioada iulie 1997 – martie 1998, o serie de lucrări; S.I.F. Muntenia era interesată de 
atragerea unor parteneri pentru finalizarea investiţiei, de preferinţă investitori strategici cu 
experienţă în turism; 



S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. Ofertă publică primară iniţială de acţiuni – Prospect de ofertă 

 27 

- S.C. World Trade Center Management S.R.L. avea în vedere începerea unui proiect care viza 
construirea şi operarea în Gura Humorului a unui minihotel1 , a mai multor vile şi a unui parc 
care să ofere multiple posibilităţi de agrement. 

 
Astfel, a fost înfiinţată în martie 1998 societatea comerciala Casa de Bucovina – Club de Munte 
S.A. ca societate pe acţiuni, de tip închis, cu capital integral privat, având 6 acţionari fondatori, 
persoane juridice române.  La înfiinţarea societăţii, acţionarii vizau următoarele obiective:  

i) identificarea unor noi parteneri interesaţi în dezvoltarea unui asemenea proiect; 
ii) promovarea şi administrarea ulterioară a complexului turistic. 

 
În perioada martie – august 1998, s-a început organizarea activităţii societăţii, definitivarea 
proiectului complexului, în general, şi al hotelului în special, evaluarea activelor care au constituit 
baza investiţiei, precum şi întocmirea graficelor de execuţie. 
 
Pentru atingerea obiectivelor vizate, capitalul social a fost majorat prin: 
- aporturi în natură, reprezentând activele deţinute de acţionarii principali şi suprafaţa de teren din 

parc, aflată în proprietatea privată a Consiliului Local Gura Humorului (aproximativ 10 ha); 
- aporturi în numerar ale acţionarilor existenţi; 
- aport compus din contravaloarea parţială a lucrărilor executate de antreprenor. 
 
Valorificarea resurselor societăţii şi consolidarea acestora în programul de investiţii derulat s-au 
concretizat în darea în folosinţă, în anul 2002, a capacităţii de cazare, a celor două restaurante, a 
zonei de fitness şi SPA, împreună cu patru săli de conferinţă. 
 
Tot în anul 2002 a fost adoptată şi decizia afilierii la lanţul hotelier internaţional Best Western, 
contractul de afiliere fiind semnat în luna aprilie a aceluiaşi an. 
 
Produsul turistic a fost completat în 2005 cu un centru de conferinţă de dimensiuni mari (sala Tisa – 
280 pax) şi alte două de dimensiuni mai mici (sălile Arţarul – 27 pax şi Alunul – 37 pax). 
 
5.2. Investiţii 
 
5.2.1. Istoric investiţii:  
Programul de investiţii de 2,05 mil. lei, derulat de Emitent în perioada 2004 – 2006, s-a materializat 
în creşterea activelor corporale de cca. 2,0 mil. lei. 

    - lei - 
 Sold la 

începutul 
exerciţiului 

Intrări în 
cursul 

exerciţiului 

Ieşiri în cursul 
exerciţiului / 

Recepţii 

Sold la 
sfârşitul 

exerciţiului 
     
Imobilizări corporale în curs 2004 72.524,9 637.912,3  710.437,2 

Lucrări investiţii drumuri, alei, trepte, 
parc (proprietate societate) 

72.524,9   72.524,9 

Investiţii sala conferinţă – construcţii  369.817,2  369.817,2 
Investiţii sala conferinţă – diverse  72.268,0  72.268,0 
Investiţii post trafo  171.981,5  171.981,5 
Investiţii în curs expertize tehnice  23.845,6  23.845,6 

Imobilizări corporale în curs 2005 710.437 1.373.788 1.730.541 353.684 
Lucrări investiţii complex Ariniş 72.525 - - 72.525 
Investiţii Shiny – tâmplărie exterior, 
interior 

- 166.080 166.080 - 

                                                
1 motelul Ariniş, activ aflat azi în patrimoniul S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 



S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. Ofertă publică primară iniţială de acţiuni – Prospect de ofertă 

 28 

Investiţii sală conferinţă TISA – 
construcţii 

369.817 376.261 746.078 - 

Investiţii sala conferinţă TISA: proiectare 
decoraţiuni interioare, instalaţie gaz, 
instalaţie electrică, instalaţii sanitare 

72.268 155.764 228.032 - 

Investiţii post trafo 171.982 65.352 237.334 - 
Investiţii în curs expertize tehnice 23.846 64.726 88.571 - 

Imobilizări corporale în curs 2006     
Terasa mezanin şi extindere restaurant 280.444 1.909 282.353 0 
Sala de conferinţe TISA  9.883 9.883 0 
Drumuri, alei, trepte parc 
(proprietate societate) 

72.525   72.525 

Expertize tehnice obiective Ariniş 715 20.500  21.215 
Sursa: Situaţiile Financiare Auditate 

 
Anul 2005 a însemnat, de fapt, finalizarea primei etape de dezvoltare a societăţii şi completarea 
produsului turistic Best Western Bucovina – Club de Munte, cu un centru de conferinţe construit 
pentru a satisface cerinţele clientelei corporate.  La mezaninul hotelului, zona spaţiilor publice a 
fost remodelată şi extinsă prin înglobarea terasei aflată la acest nivel.  
 
În sensul amplificării zonei de conferinţă, au fost amenajate pe terasa existentă, două săli cu 
suprafeţe de 72,5 mp şi 64,5 mp, pentru un număr de cca. 90 locuri.  Odată cu realizarea celor 2 săli, 
s-a amenajat şi un spaţiu de recreere destinat activităţilor sportive şi recuperării fizice cu o suprafaţă 
de 56 mp.  Valoarea totală a investiţiei în această zonă a fost de 310.000 lei. 
 
Finalizarea centrului de conferinţe s-a realizat odată cu punerea în funcţiune, în iunie 2005, a Sălii 
Multifuncţionale Tisa.  Amplasată în imediata apropiere a hotelului, la cca. 15 m de faţada 
posterioară, sala însumează o suprafaţă desfăşurată de 640 mp şi este alcătuită din: 

- zonă de recepţie şi foaier; 
- sală plen pentru 280 persoane, într-un aranjament „cinema”; 
- zonă de coffee-break; 
- birou conferenţiar; 
- depozite şi oficiu. 

Sala este dotată similar spaţiilor de conferinţe din incinta hotelului, având o infrastructură de curenţi 
slabi, care o situează practic în rândul celor mai bine echipate săli cu această funcţiune.  Costul total 
al acestei investiţii a fost de 1.405.000 lei. 
 
5.2.2. Investiţii ale Emitentului aflate în derulare 
Emitentul nu are investiţii noi în derulare. 
 
5.2.3. Strategia de dezvoltare  
Strategia de dezvoltare a S.C. CASA DE BUCOVINA S.A. a fost gândită a fi compusă din două 
etape: 
i) Prima etapă: încheiată în anul 2005, a însemnat completarea produsului turistic Best 

Western Bucovina – Club de Munte, format din: structura de cazare, alimentaţie publică, 
facilităţi de petrecere a timpului liber (SPA, fitness center), cu un centru de conferinţe 
construit pentru a satisface exigenţele clientelei corporate. 

ii) Etapa a 2-a: estimată a se desfăşura între 2007 – 2009, va viza pe de o parte, consolidarea 
poziţiei societăţii pe piaţa hotelieră de 3–4 stele din Bucovina şi, pe de alta parte, 
diversificarea ofertei turistice prin lansarea unui nou produs, numit „Han Turistic“, destinat 
clientelei itinerante şi corporate în căutarea tradiţiei şi a valorilor culturale din zonă. 

 
Strategia de dezvoltare a fost concepută în conexiune cu preocupările administraţiei locale privind 
creşterea gradului de atractivitate a zonei şi, implicit, a fluxului de turişti pe componenta de turism 
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sportiv şi de agrement.  Astfel, Consiliul Local Gura Humorului a solicitat şi a obţinut o finanţare 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene, pentru realizarea proiectului de investiţii P.O.P.A.S.  
Plasat în zona Ariniş a localităţii Gura Humorului, proiectul P.O.P.A.S. va transforma oraşul într-o 
destinaţie turistică dedicată turismului sportiv şi de agrement.  Obiectivele ce vor fi realizate prin 
acest proiect în valoare de circa 8.000.000 Euro sunt structurate astfel: 
 

1) Amenajarea pârtiei de schi „Şoimul” 
Prin acest proiect se va amenaja o pârtie de schi cu o lungime de 1.478 m, având panta medie de 
19,7% şi diferenţa de nivel de 283 m, ceea ce o încadrează în categoria pârtiilor medii.  Punctul de 
sosire va fi situat în zona staţiei inferioare a telescaunului proiectat la 473 m altitudine, la o distanţă 
de aproximativ 600 m de Motelul Ariniş, pe malul drept al râului Moldova. 
Pârtia va fi iluminată în nocturn, fiind dotată cu o instalaţie de transport cu cablu tip telescaun şi 
sistem electronic de bileterie.  Capacitatea de transport maximă propusă este de 1.200 pers./oră la o 
viteză maximă de 2,3 m/s.  Regimul de funcţionare al acestui tip de instalaţie este permanent (iarnă, 
vară), instalaţia fiind proiectată pe o lungime de 1.330 m. 
La baza pârtiei se prevede amenajarea unei parcări cu o suprafaţă de 9.400 mp, ce va avea o 
capacitate de 344 autoturisme şi 9 autocare, fiind plasată adiacent drumului de acces modernizat. 
 

2) Modernizarea zonei de agrement aferentă parcului Ariniş 
Aceste lucrări vizează reabilitarea zonei de agrement din parc, respectiv a tuturor obiectivelor pe 
care aceasta le înglobează pe malul stâng al râului Moldova: 
 
- Piscină acoperită: Bazinul de înot pentru adulţi existent în parc are dimensiunile 50 x 25 m şi o 

adâncime între 1,00 şi 2,50 m.  Prin proiect se propune reabilitarea, modernizarea, 
acoperirea şi închiderea parţială a acestui bazin rezultând o dotare modernă.  Piscina ce se va 
realiza este bazinul existent, înjumătăţit ca suprafaţă (25 x 25 m), reabilitat, închis şi 
acoperit cu o structură modernă din lemn stratificat. 

 
- Bazinul de înot pentru copii: În imediata apropiere a piscinei se află bazinul de înot pentru copii.  

De formă poligonală neregulată, cu adâncimea de 1 m, cu structura din beton armat, acest 
bazin va fi reabilitat prin proiect. 

 
- Terenuri de sport: Terenurile de sport existente sunt în număr de 3, cu o suprafaţă de 4.600 mp şi 

sunt amplasate în mijlocul zonei de agrement. În urma recompartimentării vor rezulta : 3 
terenuri de tenis; 1 teren de handbal; 1 teren de baschet; 1 teren de volei. 

 
Obiectivele de investiţii ale societăţii  
Adunarea generală a acţionarilor din 22.09.2006 a aprobat derularea până în 2009 a următoarelor 
investiţii, în vederea creării unor structuri de cazare şi restauraţie care să completeze, ca ofertă 
turistică, hotelul Best Western Bucovina – Club de Munte: 
 
i) Construcţia unui hotel de 3 stele amplasat pe malul drept al râului Moldova, în zona Ariniş, în 

locul actualului motel, la circa 600 m de viitoarea pârtie de schi. 
 
Produsul turistic în sine va păstra influenţa elementelor tradiţionale locale şi va fi orientat 
către clientela middle de turişti individuali şi grupuri în cautarea tradiţiei, a valorilor culturale 
din zonă, precum şi către clientela de vacanţă şi relaxare.  Fiind amplasat în imediata 
apropiere a pârtiei de schi, Hotelul Ariniş se va constitui într-o structură de cazare cu 30 de 
camere şi un restaurant cu o capacitate de 150 locuri, oferind, astfel, posibilitatea de a servi 
masa şi clienţilor din afara hotelului. 

 
ii) Construcţia unui restaurant de capacitate mare (circa 300 persoane) în zona Parcului Ariniş. 
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Produsul va păstra, de asemenea, influenţe tradiţionale care vor defini conceptul de „han 
turistic”.  
Poziţionat pe segmentul de piaţă creat de cererea formată de amatorii de sport şi agrement, 
produsul va completa oferta Hotelului Best Western Bucovina – Club de Munte, pentru 
segmentul itinerant şi corporate – clientelă aflată în căutarea tradiţiei şi a gastronomiei cu profil 
specific zonei bucovinene. 
 
Costurile aferente investiţiilor pentru cele două obiective (calculate la nivelul preţurilor din anul 
2006) sunt în sumă totală de 6.745.000 lei, din care pentru hotel 5.325.000 lei şi pentru 
restaurant 1.420.000 lei.  Facem precizarea că, în structura costurilor investiţionale, nu au fost 
incluse cheltuielile de proiectare, cheltuielile pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de 
construcţie şi nici dotările specifice obiectivelor. 
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6. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII EMITENTULUI 
 
6.1. Activităţi principale 
 
6.1.1. Emitentul desfăşoară în principal următoarele activităţi conform Clasificării Activităţilor 

din Economia Naţională: 
Cod CAEN Denumire activitate  
5510 Hoteluri 
5521 Tabere de tineret şi refugii montane 
5530 Restaurante 
5522 Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote 
5523 Alte mijloace de cazare 
5540 Baruri 
5551 Cantine 
5552 Alte unităţi de preparare a hranei 
6021 Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic 

 
Actul constitutiv cuprinde o serie de alte obiecte de activitate, care însă contribuie într-o măsura mai 
puţin semnificativă la cifra de afaceri a societăţii. 
 
În prezent, activitatea derulată de societate este legată de operarea hotelului Best Western Bucovina 
– Club de Munte, din staţiunea Gura Humorului.  Best Western Bucovina – Club de Munte este 
aşezat în imediata vecinătate a faimoaselor mănăstiri pictate din Bucovina, la 5 km. de Mănăstirea 
Humorului şi 6 km. de Mănăstirea Voroneţ.  Hotelul este, de asemenea, cel mai bun punct de 
plecare în aşa-numitul “Tur al mănăstirilor” – cu numeroase obiective turistice: biserica de sare şi 
Catedrala Catolică de la Cacica, biserica pictată de la Arbore, Marginea (cu faimoasa ceramică 
neagră), Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Mănăstirea Humorului şi Mănăstirea Voroneţ.  Mai mult decât 
atât, hotelul se află într-o zona încărcată de istorie şi tradiţie, iar peisajul specific bucovinean 
(obcinile împădurite înconjoară oraşul, formând un minunat “scut verde”) se adaugă avantajelor pe 
care le poate avea turistul alegând Best Western Bucovina – Club de Munte. 
 
Date fiind facilităţile de care hotelul dispune, societatea este în măsură să ofere clienţilor un pachet 
extrem de diversificat de servicii.  În afară de serviciile de cazare şi alimentaţie publică, hotelul 
oferă: 
i) servicii privind activităţi derulate în incinta hotelului (indoors): 

- pentru clienţi persoane fizice – pachet mise-en-forme: jacuzzi, saună, hammam, masaj şi 
fitness în zona de SPA a hotelului; 

- pentru clienţi persoane juridice – organizarea de evenimente (conferinţe, traininguri, 
seminarii, simpozioane) în cele 7 săli de conferinţă. 

 
ii) servicii privind activităţi derulate în afara incintei hotelului (outdoors): 

La cererea clienţilor, societatea poate prelua sarcina organizării unui număr mare de activităţi 
culturale sau sportive, precum şi activităţi de team–building: 

- Vizită la ateliere de încondeiat ouă, cojocărit, ţesut, dulgherit şi olărit;  
- Vizitarea unei case ţărăneşti şi masă cu produse tradiţionale (tocini, alivenci, învârtite); 
- Stână turistică – vizită, masă cu produse specifice;  
- Vizită la mănăstiri & masă – Tarif excursie (Voroneţ, Humor şi Moldoviţa); 
- Mese câmpeneşti cu lăutari, foc de tabără, berbecuţi/viţei la proţap, miel la ceaun etc.; 
- Ieşiri la “iarbă verde”; 
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- Parapantă – zbor în parapantă biplace sub supravegherea instructorilor experimentaţi.  
Transportul până pe varful muntelui se efectuează cu un vehicul special cu tracţiune 6 x 
6; 

- Ascensiuni montane – cu vehicul special 6 x 6 pe diferite trasee.  Transportul se 
efectuează pentru 2, 3 sau 4 persoane;  

- Mountain Bike – se practică din mai până în octombrie pe trasee montane spectaculoase 
cu puncte de belvedere – Vatra Dornei, Pleşa, Cacica.  Durata traseelor este cuprinsă 
între 1h şi 1 zi, 2 zile sau 3 zile.  Se asigură ghid însoţitor şi transport bagaje; 

- Off-Road – în zona Voroneţ, Humor.  Se asigură asistenţă din partea unui pilot 
profesionist.  

- River Rafting/ White Water Rafting – pe râul Bistriţa, pe un traseu cu grad de dificultate 
între 2 şi 5 (pe o scară de la 1-5).  Lungimea traseelor este inter 12,5 şi 20 km.  Pentru o 
coborâre sunt necesare min. 8 persoane, iar capacitatea maximă a bărcii este de 12 
persoane.  Se asigură, de asemenea, echipament de protecţie, ghid însoţitor şi microbus 
pentru transport spre râu şi întoarcere la hotel; 

- Free climbing pe perete natural – trasee de dificultăţi diferite (la Piatra Şoimului, cu 
asigurare, sub supravegherea alpiniştilor profesionişti); 

- Free Ride Ski – pe pârtii neomologate în zona Vatra Dornei; 
- Tenis de câmp, fotbal, handball, baschet; 
- Trekking (drumeţii) pe poteci montane cu puncte de belvedere la Piatra Pinului, Piatra 
Şoimului; 

- Călărie şi plimbări cu trăsura. 
 
Facilităţile hotelului 
Caracteristicile funcţionale ale unităţii de cazare operată de societate în Gura Humorului sunt 
sintetizate în tabelul de mai jos: 
 

Categoria 4 stele 
Adresa Gura Humorului, Piaţa Republicii nr. 18, jud Suceava, România 
Telefon 0230 – 207.000 
Fax 0230 – 207.001 
E-mail rezervari@bestwesternbucovina.ro, 

general_manager@bestwesternbucovina.ro 
Website www.bestwesternbucovina.ro 
Construit 2002 
Localizare În imediata apropiere a Mănăstirilor Voroneţ şi Humor (5km) 

Aeroport: Suceava – 40 km 
Staţie CFR: Gura Humorului – 1 km distanţă de hotel 

Structura de cazare 130 camere /220 locuri din care : 
� 24 camere duble matrimoniale 
� 60 camere duble twin 
� 38 camere single 
� 4 garsoniere 
� 2 duble  VIP 
� 2 apartamente 

Dotări camere standard Baie cu duş 
Minibar 
TV/Cablu 
Radio cu ceas 
Telefon acces internaţional direct 
Uscător de păr 
Cartela de acces 

+ la cerere Conexiune internet în camere 
Masă şi fier de călcat 
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Dotări hotel 2 restaurante cu o capacitate totală de 250 locuri 
� “Casa de Bucovina” – 180 locuri 
� “Casa cu pridvor” – 70 locuri 

Bar de zi: 60 locuri 
Terasa: 40 locuri 
Fitness centre/Gym, Jacuzzi, Saună, Hamam 
Biliard 
Bussiness centre 
Safe la recepţie 
Cameră de bagaje 
Parcare – 60 locuri 
Parcare autocare 

Săli conferinţe 7 Săli cu o infrastructură modernă – capacitate totală de până la 
550 locuri 

Servicii la recepţia hotelului Concierge 
Presă  
Fax, E-mail, Internet, Fotocopiere 
Închirieri jocuri distractive 

 
 
6.1.2. Menţiuni privind orice produs şi serviciu nou semnificativ lansat pe piaţă 
 
Anul 2006 a fost marcat de darea în folosinţă la întreaga capacitate a centrului de conferinţe, capabil 
să acomodeze orice grupuri de participanţi până la nivelul structurii de cazare a complexului.  
Veniturile totale generate de centrul de conferinţe (respectiv cazare, chirie, restaurant, alte servicii) 
în anul 2006 au fost de 1.579.404 lei, reprezentând cca. 34% din total venituri din exploatare, numai 
sala de conferinţe TISA (finalizată în anul 2005) aducând venituri de 1.211.591 lei. 
În primele 9 luni ale anului 2007, ponderea veniturilor generate de acest tip de evenimente se 
situează la 24% din totalul veniturilor din exploatare, sezonul de conferinţe fiind în plină 
desfăşurare şi continuând până la sfârşitul anului. 
Pe lângă efectele financiare semnalate, prin organizarea şi buna mediatizare a unor astfel de 
evenimente, societatea a acumulat un plus de imagine, consolidându-şi poziţia de “cap de afiş” în 
zona turistică Bucovina. 
 
6.2. Pieţe principale 
Bucovina – regiune situată în partea de nord a României, în nord-vestul Moldovei, pe malul drept al 
râului Suceava – prezintă o ofertă turistică diversificată în care turismul montan (sportiv şi de 
agrement) se îmbină cu cel cultural-religios, dar şi cu cel balnear, ştiinţific sau cu turismul rural.  
Totodată, turismul de afaceri are o pondere importantă în veniturile operatorilor din domeniu. 
 
Best Western Bucovina – Club de Munte este singurul hotel de 4 stele de mare capacitate din zonă.   
Poziţionarea bună faţă de obiectivele istorice, dotările moderne, facilităţile de conferinţe, precum şi 
un concept nou de ospitalitate, ce combină facilităţile traiului modern cu atmosfera unei case 
primitoare bucovinene, sunt caracteristicile esenţiale ale produsului turistic. 
Din punct de vedere logistic, hotelul face parte din renumitul lanţ hotelier Best–Western (cel mai 
mare lanţ hotelier mondial format din hoteluri independente, operate independent şi aflate în 
proprietate privată). 
 
În contextul aderării României la comunitatea europeană şi, mai general, al globalizării 
economiilor, turismul înregistrează modificări semnificative, principalele tenţinţe fiind menţionate 
în continuare. 
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Piaţa mondială a turismului – caracteristici actuale şi tendinţe 
Conform datelor prezentate în strategia elaborată de Agenţia Naţionala pentru Turism în 2006, 
clasamentul încasărilor din turismul internaţional, pe ţări, plasa Statele Unite pe primul loc, urmat 
de Spania şi Franţa.  Totodata, în 2004 Germania şi-a menţinut prima poziţie în topul ţărilor care 
cheltuiesc cel mai mult în turism, poziţie pe care a câştigat-o în 2003 în detrimentul S.U.A. 
 

 
 

 
 
Estimările Organizaţiei Mondiale a Turismului (WTO) prevăd că, în perspectiva anilor 2020, 
turismul se va caracteriza prin: 

• 1,56 mld. sosiri turişti internaţionali, dintre care 1,2 miliarde vor fi intra-regionale şi 0,4 
miliarde vor fi interregionale; 

• totalul sosirilor de turişti pe regiuni arată că, în 2020, primele 3 regiuni vor fi Europa (717 
milioane turişti), Asia de Est şi Pacific (397 milioane) şi Americile (282 milioane), urmate 
de Africa, Orientul Mijlociu şi Asia de Sud; 

• 2.000 miliarde USD încasări; 
• peste 253 milioane locuri de muncă, ceea ce reprezintă 9,0 % din totalul locurilor de muncă; 
• 10,9 % din totalul investiţiilor de capital. 

 
Studii de specialitate din cadrul WTO au identificat principalele megatendinţe ce se înregistrează în 
domeniul turismului, şi care se vor amplifica în perspectiva anilor 2020, în ceea ce priveşte cererea 
şi oferta turistică.  Printre cele mai semnificative aspecte, pot fi menţionate următoarele: 
• un număr mereu crescând de turişti doresc să-şi satisfacă hobby-urile şi interesele lor speciale, 

bazate pe natură, locuri istorice, activităţi economice şi interese profesionale; 
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• turismul etnic, reprezentat de cei ce doresc să-şi viziteze locurile unde s-au născut ei sau 
strămoşii lor, este în creştere; o latură aparte o formează turismul religios format din 
persoanele care, prin pelerinaje, vizitează locuri sfinte, legate de convingerile lor religioase; 

• creşte cererea pentru noi destinaţii, cu repercusiuni benefice dezvoltării de noi zone sau asupra 
îmbunătăţirii şi extinderii celor existente; 

• sporeşte preocuparea pentru menţinerea sau ameliorarea stării de sănătate şi, în acest fel, 
stimulează dezvoltarea staţiunilor balneoclimaterice şi centrelor de tratament balneare; 
hotelurile clasice din staţiuni încep să se adapteze la noile orientări ale cererii, incluzând 
facilităţi şi unităţi pentru gimnastică, fitness, alte tratamente şi proceduri netradiţionale etc., 
crescând interesul solicitanţilor; 

• se constată o tendinţă de sporire a numărului de vacanţe de durată mai scurtă; aceasta 
permiţând dezvoltarea mai multor destinaţii turistice, iar, pentru satisfacerea cererii, ocazia de 
a oferi facilităţi şi activităţi pentru turişti, în toate anotimpurile; 

• creşte numărul persoanelor de vârsta a III-a care sunt mai active şi dornice de călătorii, fără să 
se înregistreze reduceri la numărul de persoane de vârsta medie sau din rândul populaţiei 
tinere; în paralel, persoanele handicapate călătoresc într-un număr crescând, fapt ce determină 
adaptarea serviciilor şi utilităţilor pentru necesităţile acestui segment de clientelă;  

• turiştii devin mai experimentaţi şi sofisticaţi şi aşteaptă atracţii de bună calitate, utilităţi şi 
servicii pe măsură şi tarife /preţuri adecvate calităţii, în călătoriile lor;  

• călătoriile de afaceri sau pentru congrese, conferinţe, reuniuni etc. continuă să se dezvolte, 
aducând beneficii tot mai mari organizatorilor; multe persoane care participă la astfel de 
acţiuni sunt în acelaşi timp şi turişti "de vacanţă" care doresc să cunoască zona pe care o 
vizitează; 

• sporeşte numărul turiştilor care sunt preocupaţi de problemele de mediu natural sau social şi, 
prin urmare, cresc căutările unor destinaţii foarte puţin poluate şi fără probleme de mediu sau 
de natură socială; ca urmare a acestor orientări, foarte multe destinaţii sunt preocupate în 
adoptarea unor programe de dezvoltare şi doresc să încurajeze turismul de bună calitate, care 
evită problemele de mediu sau de natură socială, optimizându-se şi beneficiile economice; 

• staţiunile turistice mai vechi sunt restructurate şi revitalizate pentru a corespunde aşteptărilor 
prezente ale turiştilor, procesul fiind planificat şi condus cu multă precauţie; 

• turismul utilizează într-o măsură tot mai mare, tehnologia modernă în domenii ca serviciile de 
rezervare sau marketing; în ultima perioadă Internet-ul a devenit un mijloc tot mai important 
de informare şi marketing. 

 
Potrivit unui alt studiu1 elaborat de Autoritatea Naţională pentru Turism, primele 4 pieţe emitente 
de turişti sunt şi cele care numără cei mai mulţi utilizatori de Internet.  S.U.A., Germania, Japonia şi 
Marea Britanie furnizează 2/5 din numărul de turişti internaţionali şi peste 80% din cei care 
apelează la Internet pentru efectuarea de călătorii externe.  Serviciile turistice publicate în sistemele 
electronice din SUA au cuprins aproape 1% din totalul vânzărilor.  Pe de altă parte, în Europa, 
vânzările prin Internet au atins 1 mld. USD, reprezentând 0,5% din totalul acestora.  Pentru anul 
2020, studiul apreciază că, în Europa Occidentală, cifra de afaceri realizată prin intermediul Internet 
– ului va atinge 4 mld. USD, reprezentând 2% din cifra de afaceri, în timp ce în S.U.A. ele se vor 
ridica până la 10%. 
 
Caracteristicile dezvoltării turismului în Europa 
Estimările Organizaţiei Mondiale a Turismului prevăd că, până în 2020, industria europeană a 
turismului va face faţă unei concurenţe în creştere, atât din interiorul, cât şi din afara regiunii.  Ca 
urmare a acţiunii unor factori socio-economici şi politici (concurenţa economică şi financiară, 
factorii politici, schimbările sociale şi demografice, inovaţiile tehnologice etc.), precum şi a 

                                                
1 "Comercializarea în domeniul destinaţiilor turistice; strategii pentru era informaticii", prezentat de Autoritatea 
Naţională pentru Turism în strategia elaborată în 2006, la nivel naţional.  
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activităţilor promoţionale ale regiunilor concurente, conducând la o puternică restructurare.  Pe de 
altă parte, o serie de bunuri şi servicii vin în concurenţă cu turismul pentru a ocupa timpul liber al 
potenţialilor turişti, ceea ce creează o altă formă de presiune competitivă.  Extinderea ofertelor de 
petrecere a timpului liber în zonele rezidenţiale (de exemplu parcurile tematice sau de distracţie, 
cluburile de sănătate, evenimentele culturale şi sportive) va duce la scurtarea vacanţelor şi la 
petrecerea acestora mai aproape de casă. 
 
De asemenea, alţi factori vor marca turismul în Europa pentru următoarele decade: 
• introducerea Euro ca monedă comună pentru multe ţări europene va duce la creşterea numărului 

de călătorii în interiorul Europei; 
• dereglementarea în transportul aerian a determinat un aflux de noi linii aeriene şi care au costuri 

reduse, iar aceasta a dus la scăderea tarifelor pe cursele pan-europene şi la creşterea numărului 
de călătorii pentru odihnă, în special pentru aşa-numitele „scurtele ieşiri”; 

• industria turismului a suportat un nivel de consolidare în ultimii ani, care va continua cel puţin 
şi în perioada următoare. 

În 2004 s-au înregistrat 416,4 milioane sosiri turişti în Europa, iar în 2020 se estimează că numărul 
lor va ajunge la 717 milioane (creştere cu 72%). 
 
Subregiunea Europa de Vest se prezintă ca cea mai vizitată regiune din Europa, atrăgând 117 
milioane de vizitatori în 1995 şi 139 milioane în 2004.  Rata de creştere pentru subregiunea Europa 
de Vest se estimează a fi cea mai mică în această perioadă, de numai 1,9% pe an.  Această 
subregiune îşi va pierde cota de piaţă faţă de celelalte subregiuni din Europa.  Sosirile din 
subregiunea Europa Centrală şi de Est se estimează să crească cel mai rapid, până la sfârşitul anului 
2020, această regiune atrăgând 157 mil. vizitatori (cu 40 de milioane mai mult decât Europa de 
Vest). 
 
Piaţa naţională a turismului 
“Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National” întocmit de către World Tourism 
Organization în colaborare cu reprezentanţi ai Guvernului din România apreciază că România este 
înzestrată cu un potenţial turistic deosebit de variat, diversificat şi concentrat, caracterizat prin: 

• existenţa unor forme de relief accesibile şi armonios îmbinate pe întreg teritoriu; 
• o climă favorabilă practicării turismului în tot cursul anului; 
• potenţial faunistic şi floristic bogat, cu specii şi ecosisteme unicate în Europa; 
• factori naturali recomandaţi într-o cură balneară complexă; 
• patrimoniul cultural-istoric şi arhitectural apreciat pe plan internaţional, cu care România se 

poate încadra în rândul destinaţiilor turistice atractive din Europa şi din lume. 
 
Turismul românesc este încă marcat de puternice lipsuri în comparaţie cu alte ţări cu tradiţie în 
domeniu.  Aceste lipsuri sunt de multe ori evidente, atât în ceea ce priveşte infrastructura (transport 
aerian şi C.F.R., rutier, utilităţi etc.) şi dotările unităţilor turistice (în special cele de 1–3 stele), cât şi 
în privinţa calităţii serviciilor operatorilor sau în privinţa organizării la nivelul administraţiilor 
publice locale.  
 
De altfel, în comparaţie cu ţări din regiune cu evoluţie social-politică similară, performanţele 
turismului românesc sunt, în general, mai slabe, în special în ceea ce priveşte capacitatea de a 
genera venituri. 
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Realizări comparative între destinaţiile selectate în 2004 şi 2005 
 Sosiri turişti internaţionali 

(mii) 
Încasări de la turişti internaţionali 

(milioane USD) 
 2004 2005 2004 2005 
Bulgaria 4.630 4.837 2.221 2.401 
Croaţia 7.912 8.467 6.848 7.463 
Republica Cehă 6.061 6.336 4.172 4.631 
Ungaria 12.212 10.048 4.061 4.271 
Ucraina 15.629 Nu există cifre 2.560 3.125 
ROMÂNIA 6.600 5.839 503 1.060 
Sursa: Organizaţia Mondială a Turismului / Banca Naţională a României 

 
Menţionăm că, între ţările comparate mai sus, sunt diferenţe semnificative din punct de vedere 
metodologic privind colectarea şi prelucrarea datelor, dar acestea nu influenţează poziţionarea 
României în categoria cu realizări slabe.  (De altfel, creşterea încasărilor de la 503 mil. Euro în 2004 
la 1.060 mil. Euro în 2005 reflectă şi o anumită corelaţie metodologică). 
 
Contribuţia turismului în P.I.B. confirmă slaba valorificare a potenţialului turistic (0,8 – 1,1%). 
 

Comparaţii internaţionale ale aportului cheltuielilor din turism ca % în PIB-ul 
ţărilor selectate, în perioada 2000-2004 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Bulgaria 10,8 9,0 9,4 10,6 11,3 
Croaţia 15,6 17,4 17,3 22,8 21,0 
Republica Cehă - - 4,6 4,5 4,6 
Ungaria 8,2 8,1 5,8 5,0 4,1 
Ucraina 1,8 2,0 2,4 2,4 2,3 
ROMÂNIA 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 
Sursa: Organizaţia Mondială a Turismului / Fondul Monetar Internaţional 

 
În “Raportul privind competitivitatea în sectorul turismului şi al călătoriilor din anul 2007”, studiu 
publicat de World Economic Forum (WEF), se prezintă clasamentul a 124 de ţări, prin utilizarea a 
trei indicatori principali: cadrul legal, mediul de afaceri şi calitatea valorificării resurselor umane, 
culturale şi naturale existente. 
 

Clasamentul general al competitivităţii pentru ţările selectate 
 

Tara selectată Clasament 
Bulgaria 54 
Croaţia 38 
Republica Cehă 35 
Ungaria 40 
România 76 
Ucraina 78 
Sursa: World Economic Forum 2007 

 
Poziţia ocupată de România în clasamentul realizat pentru fiecare din criteriile menţionate o 
situează în urma ţărilor din regiune, cu excepţia Ucrainei.  În percepţia autorilor, chiar şi această 
ţară ocupă o poziţie mai bună în ceea ce priveşte cadrul legal şi infrastructura. 
 



S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. Ofertă publică primară iniţială de acţiuni – Prospect de ofertă 

 38 

 
Destinaţiile turistice în România 

Bucureşti şi 
reşedinţe 

49% 

Staţiuni montane 
14% 

Staţiuni litoral 
13% 

Staţiuni balneare 
12% 

Alte trasee 
turistice 

11% 

Delta Dunării 
1% 

Comparaţii privind competitivitatea în sectorul turismului în 
funcţie de principalii indicatori pentru ţările selectate 

Ţara selectată Cadrul legal 
Infrastructura şi 

mediul de afaceri 
Resurse umane, 

culturale şi naturale 
Bulgaria 66 56 41 
Croaţia 58 40 11 
Republica Cehă 40 37 22 
Ungaria 26 51 51 
România 87 74 71 
Ucraina 76 73 89 
Sursa: World Economic Forum 2007 

De altfel, în structura după categorii de stele, există încă o preponderenţă a unităţilor de cazare de 
slabă calitate (de 2 stele sau mai puţin), acestea reprezentând cca. 70% din numărul total al 
unităţilor de cazare. 

Categorii de stele pentru cazare în 2006 
Categoria Unităţi % Camere % 
5 stele 53 1 1.481 1 
4 stele 251 5 7.787 7 
3 stele 990 21 24.703 21 
2 stele 2.084 44 57.713 49 
1 stea 955 20 17.749 15 
Neclasificate 377 8 7.400 6 
Total 4.710 100 116.833 100 
Sursa: Turismul în România 

 
Conform datelor oferite de 
Institutul Naţional de Statistică, în 
2005, în România au fost 
înregistraţi 5,8 milioane de turişti, 
din care 75,4% de naţionalitate 
română, iar restul de alte 
naţionalităţi.  89% din turiştii 
străini au preferat să se cazeze în 
hoteluri, aproape trei sferturi 
orientându-se către hoteluri de 3-5 
stele. 
 
Referitor la distribuţia turiştilor la 
nivelul ţării, Bucureştiul şi oraşele mari au atras în 2005 cea mai mare parte a turiştilor (aproape 
jumatate), clasamentul preferinţelor continuând cu staţiunile montane şi apoi cu cele de pe litoral. 
 
În anul 2005, Institutul Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare în Turism a 
organizat un program de cercetare de 
piaţă privind analiza cantitativă şi 
calitativă a cererii turistice în 
România.  Programul şi-a propus 
cuantificarea circulaţiei turistice în 
funcţie de patru destinaţii de vacanţă: 
litoral, staţiuni montane, staţiuni 
balneare şi Delta Dunării.  Totodată, 
în cadrul programului s-a realizat o 
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creionare a profilului turiştilor din staţiunile montane din România. 
 
O primă concluzie a studiului este aceea că, în anul 2004, din totalul de 5.452.651 turişti înregistraţi 
în structurile de primire turistică, aproape jumatate s-au îndreptat către Bucureşti şi oraşele reşedinţă 
de judeţ, cca. 14% au preferat staţiunile montane, 13% staţiunile de litoral, exclusiv oraşul 
Constanţa, 12% staţiunile balneare, 11% alte localităţi şi trasee turistice şi, doar puţin peste 1%, 
Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea. 
 

 
Unităţile de cazare din staţiunile din zona 
montană1, au atras 778.928 turişti, din care 65% 
au preferat hotelurile, hostelurile şi hotelurile 
pentru tineret; 13% vilele turistice şi pensiunile 
urbane; 9% pensiunile rurale; 8% s-au cazat în 
cabane turistice; respectiv 5% au preferat 
hanurile şi motelurile. 
 

Având în vedere tipologia turismului practicat în regiunea în care îşi desfăşoară activitatea S.C. 
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., în cele ce urmează sunt prezentate 
caracteristicile la nivel naţional ale: 

• turismului de afaceri 
• turismului montan 
• turismului religios 
• turismului cultural 

 
Turismul de afaceri în România 
Turismul de afaceri este considerat principala sursă de venituri pentru industria hotelieră autohtonă.  
În ultimii ani, o dată cu intrarea pe piaţa românească a marilor companii străine, numărul celor care 
vin în România în interes de afaceri a crescut considerabil. 
 
Efectele pozitive se văd în Bucureşti şi în marile oraşe.  De pe urma acestui fenomen au avut de 
câştigat, în principal, marile oraşe.  Destinaţiile preferate de cei care vin pentru afaceri sunt 
Bucureştiul, oraşele mari din Transilvania şi Banat, Constanţa şi, într-o mai mică măsură, oraşele 
din Moldova.  Acestea sunt oraşele în care marile firme au deschis filiale şi în care se organizează 
evenimente cu participare internaţională.  Analizele specialiştilor arată că acestea vor absorbi şi în 
continuare cea mai mare parte din investiţii. 
 
România se află, în prezent, într-un context similar cazului Ungariei care, în special pe segmentul 
turismului de afaceri, a înregistrat în preajmă şi după aderare o creştere substanţială şi bruscă a 
circulaţiei turistice cu până la 40%, făcând stringentă nevoia sporirii ritmului investiţiilor hoteliere 
şi a capacităţii de cazare şi de reuniuni în această ţară. 
 
Turismul montan în Romania 
În România, practicarea turismului montan are condiţii foarte bune de dezvoltare datorită 
potenţialului oferit de cele trei catene muntoase ale Carpaţilor (Carpaţii Orientali, Meridionali şi 
Occidentali), fiecare dintre acestea cu caracteristicile şi peisajele sale.  

                                                
1 În cercetare au fost incluse unităţi din staţiunile: Sinaia, Buşteni, Cheia, Predeal, Pârâul Rece, Poiana Braşov, Bran, 
Secu, Borşa, Păltiniş, Câmpulung Moldovenesc, Durău, Vatra Dornei. 
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În munţii României se pot practica drumeţiile montane, alpinismul, escaladă, mountain bike, zboruri 
cu parapanta, sporturi de iarnă.  Cea mai importantă componentă a turismului montan o reprezintă 
sporturile de iarnă.  
 
Domeniul schiabil actual al României este de câteva sute de ori mai mic decât în ţările alpine de 
referinţă (ex.: de 120 de ori mai mic faţă de al Germaniei şi de 510 ori mai mic faţă de al Franţei).  
Acesta este prezent în 20 de masive montane (dintr-un total de 72) şi, respectiv, 16 judeţe cu relief 
muntos (din totalul de 27). 
 
Cea mai mare parte a domeniului schiabil amenajat se află concentrat într-un singur areal, care 
aparţine judeţelor Prahova, Braşov şi Dâmboviţa (revenindu-i astfel 62,9% din suprafaţa totală).  
Echiparea tehnică cuprinde 61 de teleferice – telecabine, telescaune şi teleschiuri, care însumează 
65 km lungime (faţă de cele 3.696 teleferice în Austria, 3.033 în Franţa, 1.534 în Elveţia) şi aproape 
80 km de pârtii amenajate (faţă de 9.500 km în Austria şi 2.500 în Franţa).  
 
Instalaţiile de deservire a domeniului schiabil sunt dominate de teleschiuri şi telescaune, ponderea 
lor cumulată fiind de 86%.  În ceea ce priveşte distribuţia spaţială, aria care cuprinde ofertele 
turistice de interes naţional şi internaţional concentrează cele mai multe şi mai moderne teleferice.  
Din cele 60 de masive montane analizate, circa 20 dispun de o anumită echipare tehnică, iar numai 
13 au o dotare mai bună (Postăvarul, Bucegi, Gârbova, Cindrel, Semenic, Ceahlău, Muntele Mic, 
Ţarcu, Făgăraş, Rodnei etc.).  
 
În prezent există aproximativ 61 de cabane clasificate, care nu acoperă întreg spaţiul montan, iar din 
punct de vedere tehnic, în general, sunt necorespunzătoare.  

 
Pentru practicarea drumeţiilor montane foarte 
importante sunt traseele montane.  În munţii României 
există peste 246 de trasee amenajate.  O mare parte 
dintre acestea nu sunt marcate corespunzător, lipsa 
marcajelor reprezentând un punct slab pentru 
practicarea drumeţiilor montane.  
 
Numărul sosirilor turiştilor în unităţile de cazare din 
staţiunile montane au înregistrat în ultimii ani o 
creştere, în 2004 înregistrându-se o creştere cu 19,4% 
faţă de 2002, creştere mai mare fiind la turiştii români, 

respectiv de 19,7%. 
 
Faţă de 2002 numărul de turişti străini a crescut în 2004 cu 18,2%.  Aceasta s-a datorat, în principal, 
timpului favorabil practicării sporturilor de iarnă, a modernizării dotărilor domeniilor pentru schi şi 
a creşterii numărului instalaţiilor de produs zăpadă artificială, a instalaţiilor de transport pe cablu de 
capacitate mică, de tip teleschi, babyschi etc. 
 
Hotelurile deţin o pondere de 69% din numărul total de înnoptări. În 2004 se constată o creştere de 
aproape 100% a înnoptărilor turiştilor în structurile de cazare de categoria 4 stele, faţă de 2003.  
 
La nivelul anului 2004, 4,5% din înnoptările din România sunt în staţiunile montane şi, din acestea, 
13,9% sunt înnoptări ale turiştilor străini.  Românii reprezintă 86,1% din turiştii sosiţi în staţiunile 
montane şi aproape 86,8% din numărul înnoptărilor.  În cazul turiştilor străini, după ţara de origine, 
Israelul ocupă primul loc cu 19% din totalul înnoptărilor turiştilor străini, urmată de Germania cu 
9% şi Marea Britanie cu 8%. 
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Turismul cultural în România 
România are un patrimoniu cultural–istoric şi etno–folcloric de mare valoare şi atractivitate 
turistică.  Există peste 680 valori de patrimoniu cultural de interes naţional şi internaţional, între 
care se remarcă: biserici şi ansambluri mănăstireşti, monumente şi ansambluri de arhitectură şi de 
artă, ansambluri arhitecturale urbane, centre istorice şi situri arheologice, din care o parte s-au 
constituit ca valori ale Patrimoniului Universal sub egida UNESCO (bisericile fortificate, bisericile 
cu fresce exterioare, cetăţile dacice, cetatea Sighişoara etc.).  
 
Tezaurul etnografic şi folcloric românesc este, de asemenea, de mare originalitate, fiind reprezentat 
prin: arhitectura specifică satelor din provinciile istorice româneşti;  bisericile de lemn din 
Maramureş şi Sălaj;  prelucrarea lemnului;  portul popular;  arta decorării;  manifestări etno – 
culturale şi religioase tradiţionale;  târguri şi expoziţii muzeale etnografice în aer liber sau 
pavilioane expoziţionale etc.  
 

 
 
 
Turismul religios în România 
Turismul religios constă în pelerinajele credincioşilor la lăcaşurile de cult, considerate sfinte de 
diferite religii. În aceeaşi măsură, marile sărbători de cult, hramurile mănăstirilor şi bisericilor atrag, 
în perioada sărbătorilor religioase tradiţionale, un număr considerabil de pelerini. 
 
Potenţialul turistic pentru această formă de turism în România este reprezentat de: 

• monumentele de cult care adăpostesc rămăşiţe pământeşti ale unor sfinţi (mormântul Sfintei 
Paraschiva la Iaşi) sau martiri (osemintele primilor patru martiri creştini români de la 
mănăstirea Cocoş din nordul Dobrogei); 

• sanctuarul dacic de la Sarmisegetuza Dacica din Munţii Orăştiei; 
• bunuri cultural – religioase, cum ar fi mănăstirile din Bucovina cu biserici ai căror pereţi 

sunt pictaţi la exterior, mănăstirile din Oltenia sau Moldova, bisericile fortificate din 
Transilvania, catedralele catolice (Şumuleu, Ditrău, Cluj Napoca, Braşov etc.); 

• destinaţiile religioase unde au loc manifestări religioase, cum ar fi: sărbătorile legate de 
Crăciun şi sfârşitul anului în zona Maramureş, cu dansurile populare, Bucovina etc.  
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Oferta turistică a Bucovinei  
Oferta turistică a Bucovinei este foarte diversificată, îmbinând turismul montan (sportiv şi de 
agrement) cu cel cultural – religios, dar şi cu cel balnear, ştiinţific sau cu turismul rural.  Totodată, 
turismul de afaceri are o pondere importantă în veniturile operatorilor din domeniu. 
 
a) Turismul cultural 
Ţinuturile Bucovinei înglobează pagini de istorie, tradiţii şi obiceiuri străvechi, monumente unice şi 
meştesuguri specifice, ctitorii medievale care atestă o permanentă spirituală şi istorică a locuitorilor 
acestor meleaguri.  Turismul cultural în Bucovina este, în general, de natură religioasă, practicat în 
cea mai mare măsură de turiştii străini, atraşi de frumuseţea şi de încărcătura cultural–istorică a 
obiectivelor turistice (mănăstiri, biserici, muzee etc.).  Această formă de turism comportă o latură 
informaţională, turişti fiind motivaţi de ideea de învăţa şi de a cunoaşte lucruri noi despre aceste 
locuri. 
 
Zona este presarată pe toată întinderea ei cu biserici şi mănătiri renumite pentru picturile exterioare 
şi interioare, edificii unice în lume (au primit în 1975 premiul „Mărul de Aur” acordate de Uniunea 
Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor din Turism).  Aproape toate mănăstirile au fost ridicate în 
secolele XV – XVI în timpul domniei voievozilor Ştefan cel Mare şi Petru Rareş.  Fiecare dintre 
acestea are o culoare dominantă („albastrul de Voroneţ”, „verde de Suceviţa” etc.) şi prezintă scene 
unice prin compoziţia lor grafică, scene care descriu momente importante din religie sau care 
oglindesc pagini din istoria Europei (Cucerirea Constantinopolului la Humor, Geneza la Voroneţ, 
Scara virtuţilor la Humor etc.). 
 
Cetatea de Scaun (Suceava) este ctitoria domnitorilor Muşatini şi nu a putut fi cucerită niciodată.  
Astăzi se pot admira masivele zone exterioare, părţi din tunuri şi ruine ale construcţiilor interioare. 
Hanul Domnesc datează din secolul al XVII-lea şi este situat în centrul Sucevei.  El a reprezentat 
de-a lungul timpului locul de întâlnire şi de petrecere a fiilor de domni întorşi de la vânătoare din 
codrii Sucevei.  Aici poposea în trecut şi împăratul Austro – Ungariei.  Acum această clădire 
adăposteşte Muzeul de Etnografie şi Artă Populară. 
 
b) Turismul religios 
Domnitorii Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, urmaţi de Movileşti (1466-1600), 
au împodobit Bucovina cu bisericile şi mănăstirile fortificate care-i fac astăzi faima.  După 1530, 
construcţii din sec. XV-XVI au fost împodobite cu frescă exterioară la iniţiativa domnitorului Petru 
Rareş, a mitropolitului Grigorie Roşca, a boierilor Arbore şi Movileşti. 
 
Lăcaşurile din Bucovina îşi continuă şi astăzi menirea prin grija restauratorilor şi a obştilor 
călugăreşti.  Frescele exterioare ale bisericilor Humor (1535), Moldoviţa (1537), Arbore (1541), 
Voroneţ (1547), Suceviţa (1596), arhitectura şi pictura mănăstirilor Putna, Dragomirna, Râşca, 
Slatina, ale bisericilor Pătrăuţi, Bălineşti, Probota, Bogdana, bogatele muzee de artă medievală, 
frumuseţea peisajului şi a creaţiei artistice populare au dus la înscrierea tezaurului din Bucovina în 
catalogul UNESCO – Mari monumente ale lumii. 
 
Deşi de cele mai multe ori Bucovina este asociată cu mănăstirile Putna, Humor, Voroneţ, Moldoviţa 
şi Suceviţa, în realitate numărul obiectivelor religioase din zonă este mult mai mare. 
 
c) Turismul sportiv 
Numeroase locaţii din Bucovina (în special în regiunea Vatra Dornei) sunt perfecte pentru lansarea 
cu parapanta; coline pline cu iarbă, rotunjite pentru o decolare uşoară în curenţi de aer calzi permit 
parapantei să plutească ore întregi.  Parapantiştii nelicenţiaţi trebuie să urmeze un curs de 7 zile 
ţinut de un instructor experimentat. 
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Din aprilie până în octombrie, râurile Dorna şi Bistriţa sunt excelente pentru rafting.  Puterea 
cascadelor este variată, iar cursurile sunt potrivite atât pentru începători, cât şi pentru turiştii 
experimentaţi.  Fiecare curs are o lungime între 12,5 şi 14 km, cu nivele de dificultate care variază 
de la 2 la 4, în funcţie de sezon.  Echipe de 8 – 20 de turişti pot închiria echipament profesional, 
sigur, de înaltă calitate. 
 
Munţii Bucovinei sunt un loc excelent pentru biking datorită climatului favorabil în timpul verii, 
peisajelor variate şi multitudinii de atracţii turistice naturale şi culturale.  Numai în regiunea Dorna 
există patru rute circulare pentru fiecare nivel de dificultate, de la drumuri pavate prin păduri, până 
la panorame montane accidentate şi care durează trei zile pentru a fi terminate. 
 
Pentru alpiniştii amatori şi profesionişti, munţii Bucovinei sunt o opţiune excelentă.  Începătorii pot 
beneficia de instructaj specializat pentru învăţarea modului de folosire adecvată a echipamentului, 
legarea nodurilor şi tehnicile de căţărat.  Pentru cei experimentaţi, adevarate provocari pot fi găsite 
pe Vf. Ouşoru sau în Rarău, Giumalău şi Călimani. 
 
Via ferrata – tiroliană:  mersul pe sârmă deasupra râului sau căderile controlate cu frânghii şi 
scripeţi deasupra albiei râului sunt o modalitate mai nouă de petrecere a timpului liber în zonă sau 
pentru organizarea de team-buildinguri. 
 
Un mod din ce în ce mai popular de a savura zonele rurale este călare.  Plimbări de mai multe zile 
prin munţii Călimani sunt disponibile prin intermediul Administraţiei Parcului Naţional Călimani.  
Călăria se practică la herghelia din localitatea Rădăuţi, situată pe strada Bogdan Vodă.  Vizitatorii 
pot încerca valoarea cailor de rasă în manejul amenajat în incintă.  Pe hipodromul de lângă 
crescătorie se organizează concursuri hipice. 
 
Vânătoarea şi pescuitul şi-au găsit din totdeauna condiţii, datorită varietăţii formelor de relief, 
desimii reţelei hidrografice, gradului mare de împădurire a suprafeţei judeţului.  
Suceava este judeţul care deţine cel mai mare fond de vânătoare din ţară: Munţii Bistriţei, Rarăul, 
Giumalăul, Călimanul şi Suhardul. 
În podiş, se vânează (pe lângă unele răpitoare) iepurele şi, în ultima vreme, fazanul (Pătrăuţi).  
Judeţul participă cu peste 18% la planul de carne de vânat pe ţară. 
Râurile Bucovinei oferă condiţii deosebit de favorabile pentru pescuit.  În apele de munte, locul 
principal îl ocupă păstrăvul şi lipanul, iar în cele de podiş cleanul, mreana, crapul, avatul şi ştiuca. 
 
Mii de turişti români şi străini aleg Bucovina în fiecare iarnă pentru condiţiile excelente de schi.  
Sporturile de iarnă se practică pe tot cuprinsul zonei, dar în special în staţiunea balneo-climaterică 
Vatra Dornei, care, fiind avantajată de poziţia sa (la o altitudine de 802 m), dispune şi de pârtii de 
schi şi săniuţe amenajate (pe pantele munţilor Dealu Negru, Runc şi Bârnărel).  Aici se găsesc pârtii 
atât pentru începători, cât şi pentru avansaţi. 
 
Căţăratul pe stânci de gheaţă abrupte este un alt mod de a experimenta tărâmul Bucovinei pe timp 
de iarnă.  O zonă minunată, cunoscută în aceste locuri drept Moara Dracului, este locaţia principală 
pentru această activitate.  Moara Dracului este o cascadă izolată de 25 de metri înălţime, situată în 
sălbaticul şi pitorescul defileu Zugreni, cascadă care îngheaţă complet iarna. 
 
d) Turismul stiintific 
Peisajul minunat al Bucovinei este străjuit de munţi, dealuri şi obcini cu o floră şi faună de o 
diversitate uimitoare.  Aici putem încă vedea specii de arbori pe cale de dispariţie (tisa, lariţa) şi de 
animale (capre negre, cocoşul de munte, râsul) în rezervaţiile de la Pietrele Doamnei, Slătioara şi 
Poiana Stampei.  Pădurile de brad, molid, pin sau foioase sunt apreciate de vânători pentru că 
adăpostesc adevărate comori cinegetice (urşi, cerbi, căpriori, mistreţi, vulpi, iepuri).  
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Turismul stiintific este materializat prin studiile experţilor în numeroasele rezervaţii din Bucovina.  
Munţii Călimani reprezintă o individualitate geologică bine conturată, datorată în principal 
prezenţei masive a rocilor eruptive care creează aspecte peisagistice deosebite, inclusiv cratere ale 
vechilor vulcani.  Existenţa unor întinse suprafeţe de ecosisteme naturale, abundenţa zâmbrului şi a 
jneapănului, prezenţa cocoşului de mesteacăn au fost obiectivele principale ale creării acestui parc.  
 
Parcul acoperă aproape în întregime masivul muntos Călimani, care este situat în partea 
nord-vestică a grupei centrale a Carpaţilor Orientali, între cursul superior al Mureşului şi 
Depresiunea Dornelor.  Administrativ, Parcul Naţional Călimani se află pe teritoriul judeţelor 
Suceava, Mureş, Harghita şi Bistriţa-Năsăud.  
 
Munţii Călimani sunt cei mai înalţi (2.102 m în Vf. Pietrosu) şi masivi din cadrul lanţului vulcanic 
românesc şi sunt alcătuiţi în special din andezite, rezultate în urma a două faze eruptive majore.  
Acestea au imprimat trăsăturile de bază ale masivului: un platou vulcanic dominat de caldera 
Călimani, cu vizibile urme ale vechilor cratere.  În urma proceselor de îngheţ-dezgheţ au apărut la 
baza unor versanţi adevărate “mări de pietre”.  Gheţarii montani şi-au lăsat amprenta prin forme mai 
puţin expresive: fenomene periglaciare, pe versantul nordic al Reţiţişului, Pietrosului şi pe flancul 
vestic al Bistriciorului.  Prin eroziune diferenţiată, au luat naştere forme de relief interesante: 
stâncile uriaşe “Pietrele Roşii” şi “12 Apostoli”, stâncile din jurul vârfurilor Tihu (“Nefertiti”) şi 
Ciungetu. 
 
e) Turismul de agrement 
Pe lângă activităţile sportive disponibile în regiunea Bucovinei şi pe lângă bogaţia culturală ce se 
regaseşte în zonă, turistul se poate delecta cu o serie de activităţi recreative fără egal în România.  
 
Câteva din aceste activităţi sunt redate în continuare: 
i) "Cu Hutulca la Moldoviţa": În 1885, fabrica de vagoane Simmeringen Austria construia câteva 

vagoane pentru Compania de căi ferate Lemberg Cernăuţi şi Societatea de Căi Ferate 
Bucovinene.  Aproape 100 de ani, o mică locomotivă cu aburi a tras după ea cele 4 vagoane 
într-un continuu du-te vino între Vama şi Moldoviţa.  Astăzi trenuleţul (Hutulca) este tren de 
epocă şi mai circulă doar la comandă. Bucovina oferă aşadar, "întoarcerea în timp" – o călătorie 
memorabilă cu un tren de 100 de ani. 

 
ii) "Călare spre 12 Apostoli": Parcul Naţional Călimani – imensa rezervaţie (24.041 ha) ce 

cuprinde un platou andezitic dominat de caldera masivului cu acelaşi nume.  Acest munte 
vulcanic (inactiv de multă vreme), este un spectacol natural fascinant.  Erodarea lavei vulcanice 
în timp a dat naştere la cele mai ciudate forme şi figuri care răsar printre pâlcurile de pădure ca 
şi actorii dintr-un scenariu.  Ele au căpătat denumiri generice: Pietrele Roşii, Moşul, Mareşalul, 
Nefertiti, Ramses, Godzila, într-un cuvânt "12 Apostoli".  Excursiile sunt organizate de 
Administraţia Parcului Naţional Călimani, într-o zi de mers călare, agale, printre aceste 
personaje.  Ele stau acolo de secole să străjuiască întinderile de anemone şi genţiane, de 
rhododendron, de jnepeni şi ienuperi, să bucure călătorul temerar şi dornic de inedit.  

 
iii) "Cu căruţa prin munţi" (program de drumeţie pentru turişti comozi):  Un decor montan, cum 

numai în Bucovina întâlneşti, cu păduri şi codri de brad, cu peisaje neasemuit de frumoase, cu 
izvoare limpezi şi tril de păsărele … O zi cu căruţa prin munţi este ca o întoarcere la copilaria 
trăită la bunici… 

 
iv) "Foto safari în Călimani": Cunoscută sub denumirea de "Nature Observation", "Tourism 

Gardening" sau "Photo Capture", această formă de turism se pare că se bucură în prezent, de 
privilegiul de a fi cea mai răspândită în lume.  Spre deosebire de celebrele curse Africa Safari, 
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această expediţie nu este prevăzută cu arsenal de foc, locul acestuia fiind preluat de 
echipamentele foto, menite să surprindă şi să dezvăluie celor interesaţi o serie de aspecte "din 

lumea celor care nu cuvântă".  
 
Bucovina este totodată o regiune în care tradiţia populară şi folclorul sunt bine păstrate şi transmise 
din generaţie în generaţie.  Astfel, putem enumera o sumedenie de manifestări folclorice care au loc 
pe teritoriul judeţului Suceava. 
 
Best Western Bucovina – concurenţă şi analiza clientelei 
Prin prisma facilităţilor de care dispune în prezent hotelul BEST WESTERN BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE, este de remarcat faptul că nici un competitor din regiune nu se poate adresa unei 
structuri atât de largi de clienţi şi nici nu poate egala complexitatea ofertei sale de servicii: 

• singurul produs turistic de capacitate mare din zonă (220 locuri de cazare); 
• dotări moderne; 
• facilităţi de conferinţe în 7 săli cu capacitate totală de 550 de locuri; 
• gamă largă de servicii; 
• nivel ridicat de calitate a serviciilor; 
• afiliarea hotelului la un lanţ internaţional (singurul hotel de 4 stele afiliat la un lanţ 

internaţional); 
• asigură un standard de calitate la nivelul cerinţelor clientelei internaţionale şi de afaceri. 

 
Concurenţa la nivel regional este formată din două categorii de unităţi de cazare: hoteluri şi 
respectiv pensiuni de 3-4 stele poziţionate cu precădere în Municipiul Suceava, dar şi în Gura 
Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, precum şi pe traseul turistic al mănăstirilor 
(Voroneţ – Putna, Suceviţa – Moldoviţa).  
În continuare sunt prezentate succint facilităţile unităţilor de cazare concurente: 
 
Hotel Sofia 
**** 
Moldovita 

 80 de locuri de cazare dispuse în 12 camere duble, 14 apartamente şi un 
apartament prezidenţial, telefon, televizor cu 8 canale şi minibar. 
Apartamentele sunt dispuse pe două nivele. 
Restaurant cu 230 locuri. Room service, serviciile de spălătorie, piscină, 
saună, masaj, casetă păstrare valori, locuri de joacă pentru copii, ziare 
locale şi naţionale, sală de conferinţe cu 80 de locuri, conexiune la 
internet, televizor, telefon, parcare păzită cu 80 de locuri. 

Hotel Plai de Dor  
**** 
Suceviţa 

 72 de locuri în 5 apartamente, 9 garsoniere şi 11 camere duble. Restaurant 
de lux, bar, salon de biliard, jocuri, sală de conferinţe, piscină interioară, 
sală de gimnastică, saună, masaj. 

Pensiunea Hilde’s 
Residence  
**** 
Gura Humorului 

 9 locuri de cazare în 2 camere duble si un apartament, cu paturi 
matrimoniale, baie, TV cablu, frigider, minibar, uscător de păr, există un 
seif şi un filtru de cafea. O sală de mic dejun poate fi folosită şi ca sală de 
club. 

Pensiunea Casa 
Elena  
**** 
Voroneţ 

 70 de locuri împărţite în 31 camere duble şi în 4 apartamente, un 
restaurant de 48 locuri, room service. Pensiunea dispune de saună, biliard, 
parcare amenajată şi loc de joacă pentru copii. 

Pensiunea Muşatinii 
**** 
Putna 

 3 apartamente, 9 camere duble cu baie, TV (cablu), telefon internaţional, 
minibar, sală de conferinţe 20 locuri, saună + hidromasaj, terasă mare – 
pentru servit masa, terasă mică – pentru plajă, spălător, teren tenis de 
câmp, restaurant 150 locuri, bar. 
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Hotel Arcaşul - 
Continental 
*** 
Suceava 

 92 camere (13 single, 79 duble şi 4 apartamente), restaurant, 2 terase de 
vară, camere multifuncţionale, parcare, cocktail bar. 

Hotel Clasic 
*** 
Suceava 

 24 camere, restaurant cu 48 locuri, pizzerie, gradină de vară, internet-café, 
room-service, parcare, păstrarea valorilor clienţilor, e-mail, fax, aer 
condiţionat, spălare, călcare haine, organizare de mese festive, 
simpozioane şi discuţii de afaceri, televiziune prin cablu 

 
Hotelul Best Western Bucovina – Club de Munte se adresează unui public foarte larg: grupuri 
itinerante, aflate în “Circuitul mănăstirilor”, turişti individuali – români sau străini – aflaţi în 
vacanţă, precum şi clienţilor corporativi. 
 
Totuşi, ponderea cea mai mare de clienţi vizează turismul cultural – religios, punctele de atracţie 
fiind renumitele mănăstiri pictate din Bucovina, precum şi bogăţia şi autenticitatea tradiţiilor.  
Perioada de vârf în ceea ce priveşte afluenţa turistica în zonă o reprezintă vara.  Iarna, turiştii vin în 
zonă doar pentru o scurtă perioadă de timp, pentru petrecerea Crăciunului şi a Anului Nou.  Se 
observă o sezonalitate cu un caracter pronunţat;  acest caracter pronunţat este aşteptat să se atenueze 
imediat după finalizarea de către Primaria Gura Humorului a proiectului P.O.P.A.S. şi finalizarea de 
către Emitent a investiţiilor în complexul Ariniş (unitate de cazare de 3 stele şi restaurant). 
 
Datorită facilităţilor pentru conferinţe oferite de către hotelul Best Western Bucovina – Club de 
Munte, a apărut şi cererea pentru turismul de afaceri.  Segmentul de clienţi corporativi, care până în 
anul 2002 nu a existat, a atins în anul 2005 o cotă semnificativă datorită inaugurării unei noi săli de 
conferinţă cu o capacitate de 280 de persoane, având multiple facilităţi specifice segmentului vizat. 
 
Astfel, Best Western Bucovina – Club de Munte a fost gazda a numeroase conferinţe, seminarii şi 
traininguri.  Printre clienţii săi de renume se numără MB Distribution, Allianz Ţiriac, Petrom, 
Microsoft, Carpatcement – Heidelberg grup, Winmentor, Pfizer, Electrica, Avon, Janssen – Cilag, 
Zepter, Brau Union, Cora Hypermarche, Orange, Bursa Română de Mărfuri, Porsche România.  În 
egală măsură, Best Western Bucovina – Club de Munte a fost în multe rânduri gazda unor 
evenimente organizate de instituţii guvernamentale din România sau internaţionale, precum şi a 
unor prestigioase congrese medicale. 
 
Programul de investiţii adoptat de S.C. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. a apărut în 
contextul în care, în Bucovina, exista necesitatea organizării unui turism modern, specializat, de 
înaltă ţinută, caracterizat prin calitatea şi diversitatea serviciilor oferite, la standarde internaţionale.  
Succesul societăţii în privinţa atingerii unor standarde de calitate de nivel internaţional este dovedit 
de două aspecte: 

a) obţinerea licenţei de operare din partea celui mai mare lanţ hotelier din lume – Best 
Western; 

b) ponderea importantă a clienţilor străini în portofoliul de clienţi ai hotelului. 
 
Structura clienţilor în funcţie de naţionalitate, calculată începând de la darea în folosinţă a hotelului 
(10 august 2002) şi până la jumatatea anului 2006, indica faptul că 70% dintre clienţii hotelului au 
fost de naţionalitate străină.  În 2006, ca urmare a investiţiilor realizate de societate în vederea 
atragerii clientelei de tip corporate, se constată modificarea structurii clienţilor în favoarea turiştilor 
de naţionalitate română. 
 
În continuare sunt prezentate grafic două statistici aferente anului 2006, privind structura clientilor 
în funcţie de naţionalitate, numărul clienţilor şi veniturile generate de aceştia (incluzând încasări din 
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cazare, masă şi alte servicii).  Se observă că ponderea clienţilor români în totalul clienţilor a ajuns 
aproape de 50%. 
 

 
Structura clientelei în 2006 funcţie de naţionalitate şi veniturile generate 
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Investiţiile derulate de societate pentru creşterea calităţii serviciilor oferite segmentului corporate au 
condus la modificarea structurii clienţilor pe surse de provenienţă.  Astfel, dacă în 2004 ponderea 
cea mai mare a clienţilor proveneau din colaborarea cu agenţiile de turism, iar ponderea clienţilor 
corporate era situată abia la nivelul de 10% (din numărul total de nopţi de cazare), în 2006, clienţii 
corporate au crescut la o pondere de peste o treime, crescând totodată şi ponderea clienţilor veniţi 
pe cont propriu (care s-au prezentat la recepţia hotelului, fără a apela la o agenţie de turism).  
Situaţia este şi o dovadă a creşterii – fireşti de altfel – a notorietăţii hotelului în regiune. 
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Analiza structurii clienţilor pe anul 2006 în funcţie de canalul de vânzări utilizat arată că turiştii 
sosiţi prin intermediul agenţiilor de turism (TA) şi a tour-operator-ilor (TO) reprezintă segmentul 
dominant –aprox. 47% din total înnoptări, în timp ce turiştii sosiţi pe cont propriu (self) reprezintă 
aproximativ 19%, iar cei din zona corporate aproximativ 34%. 
 
Evoluţia comparativă a gradului de ocupare, în 2006 faţă de 2005, pe fiecare lună din an, reflectă 
caracterul sezonier al activităţii (perioada noiembrie – aprilie înregistrând un grad de ocupare sub 
media anuală). 

 
 
Cu un grad mediu anual de ocupare de 33,2% în anul 2006, în creştere faţă de anul 2005 (32,8%), 
Emitentul se situează peste media gradelor de ocupare a structurilor de cazare a oraşelor (31%) şi la 
nivelul de vârf al turismului montan din România. 
 

Perioade de funţionare şi grad de ocupare 
- toate structurile de cazare pe locaţii 

 Litoral Balnear Montan Delta Oraşe 
Paturi 160.214 39.090 33.196 3.806 51.734 
Nopţi locuri de cazare disponibile 9.918.831 10.714.712 9.153.362 532.763 16.381.326 
Număr mediu de zile de 
funcţionare 

62 274 276 140 317 

% grad de ocupare a locurilor de 
cazare în perioade de funcţionare 

45 53 22 27 31 

Sursa: Turismul în România în cifre – 2006 
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6.3. Influenţa unor evenimente excepţionale.  
 
În perioada analizată şi prezentată în acest prospect, activitatea societăţii a fost influenţată de o serie 
de factori de natură excepţională, precum: 
- accesul îngreunat al turiştilor în zonă, datorită stării proaste a drumurilor care leagă Gura 

Humorului cu Transilvania şi Moldova (drumul european E576 – DN17, Suceava – Vatra 
Dornei a fost supus unor reparaţii capitale în ultima vreme); 

- inundaţiile succesive care au afectat inclusiv infrastructura zonei şi care au determinat o 
atitudine rezervată din partea turiştilor cu privire la deplasările în Bucovina. 

 
6.4. Informaţii sintetice privind măsura în care Emitentul este dependent de patente şi licenţe, 
contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricaţie. 
 
Emitentul nu realizează activităţi de cercetare.  Cu excepţia mărcii "Best Western" asupra căreia 
deţine drept de utilizare în baza contractului de franciză încheiat cu reprezentantul Best Western 
International Inc, Emitentul nu deţine alte mărci.  De asemenea, nu deţine drepturi asupra vreunor 
brevete de invenţie. 
 
6.5. Elementele pe care se bazează orice declaraţie a Emitentului privind poziţia sa competitivă. 
 
Aprecierile Emitentului cu privire la poziţia sa competitivă se bazează atât pe informaţiile 
acumulate de managementul societăţii pe perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, cât şi pe 
informaţiile publice puse la dispoziţie de către entităţile concurente. 
În plus, aprecierile cu privire la evoluţia pieţei turismului au la bază rapoarte de specialitate 
întocmite de instituţii neutre, atât din ţară cât şi internaţionale, instituţii precum: Autoritatea 
Naţională pentru Turism, Institutul Naţional pentru Statistică, Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare în Turism,  World Tourism Organization etc… 
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7. ORGANIGRAMA 
 
7.1. Dacă Emitentul face parte dintr-un grup, o scurtă descriere a grupului şi a poziţiei Emitentului 
în cadrul acestuia.  
 
Din punct de vedere logistic, hotelul operat de Emitent la Gura Humorului face parte din renumitul 
lanţ hotelier Best Western. 
Best Western este azi cel mai mare lanţ hotelier mondial format din hoteluri independente, operate 
independent şi aflate în proprietate privată. 
 
Best Western a luat fiinţă în Arizona, SUA, în anii ce au urmat după cel de-al doilea război 
mondial, mai exact în 1946, când un grup de moteluri şi mici hoteluri au început să facă referire 
unele la altele şi să recomande clienţilor unul din hotelurile cu care aveau această mică “înţelegere”. 
Aşa s-a născut mai apoi lanţul Best Western, al cărui fondator a fost MK Guertin. 
După ce beneficiile participării au dat primele roade şi au convins din ce în ce mai mulţi membri să 
se alăture, precum şi după o consolidare de 3 decenii pe piaţa Americii de Nord, la începutul anilor 
’70, Best Western a abordat piaţa europeană şi imediat după aceea întreg globul. 
 
Cu sediul central în Phoenix, Arizona, Best Western este prezent astăzi în aproape 84 de ţări, cu un 
portofoliu unic de invidiat, de peste 4.200 de hoteluri.  Reţeaua Best Western reuşeşte să găzduiască 
în cele peste 300.000 de camere ale lanţului mai mult de 60 mil oaspeţi pe an, producând pentru 
membrii venituri de aprox. 10 mld. $.  
 
Best Western este o organizaţie non-profit, creată, susţinută, operată de hotelieri, pentru hotelierii 
membri.  Acest mod democratic de funcţionare sporeşte atractivitatea lanţului, crescând valoarea 
afilierii pentru hotelieri, nu în ultimul rând, prin păstrarea unor costuri reduse şi prin unirea tuturor 
hotelurilor sub aceeaşi mare umbrelă a unei singure mărci recunoscute internaţional. 
 
Avantajul unei expuneri mondiale, cuplat cu un sistem de rezervări mondial performant şi standarde 
de calitate recunoscute internaţional, fac din Best Western varianta cea mai atractivă de ieşire din 
anonimat pentru hotelurile din România. 
 
În România, 8 hoteluri prestigioase s-au alăturat lanţului Best Western: 
• BW Bucovina – Gura Humorului/Suceava  
• BW Balvanyos – Balvanyos 
• BW Parc – Bucureşti 
• BW Savoy – Mamaia/Constanţa 
• BW Central – Arad 
• BW Topaz – Cluj Napoca 
• BW Ambassador – Timişoara 
• BW Rogge - Reşiţa 
 
7.2. Filiale ale Emitentului. 
Nu este cazul. 
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8. PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE 
 
8.1. Imobilizări corporale importante şi sarcini care grevează aceste active. 
 
Conform raportului auditorilor aferent anului 2006, imobilizările corporale ale societăţii la 
31.12.2006 sunt în sumă de 23.648.258 lei, formate din: 
• Terenuri : 3.965.274 lei 
• Clădiri : 17.736.000 lei 
• Mijloace fixe : 1.853.244 lei 
• Imobilizări corporale în curs: 93.740 lei 
 
Emitentul deţine terenuri în suprafaţă de 176.010 mp., din care în proprietate 173.957 mp şi 
2.053 mp în concesiune. 
Terenurile aflate în posesia societăţi sunt următoarele: 
 

Teren / locaţie 
Anul 

intrării 
Suprafaţa 

(mp) 
Teren situat în oraşul Gura Humorului, str. Sfântul Mihail, parcela cladire, 
370/2  înscris în C.F. 6752 

2000 687 

Teren aferent sala conferinţă TISA, situat în str. Republicii nr. 18  2004 220 

Teren amplasat în zona Ariniş, din care: 1998 8.807 
 Teren ocupat :  4.251 

- p.f. nr. 553 – clădire motel Ariniş, formată din curte cabană   
- p.f. nr. 554 – clădire cu vila nr. 1   
- p.f. nr. 555 – clădire cu vila nr. 2   

 Teren liber  4.556 
- p.f. nr. 851/50 – parc   
- p.f. nr. 851/51 – parc   
- p.f. nr. 851/52 – parc   
- p.f. nr. 851/53 – parc   

Teren amplasat în parcul Ariniş  162.678 

- parcelă clădire1917/22, C.F. 6752 1998 46.034 
- parcelă clădire 4131, C.F. 6752 1998 3.458 
- parcelă clădire 1917/65 C.F. 7394  611 

- parcele virane1917/23/52/54, C.F. 6752  112.575 
Teren concesionat de la Primarie pe 99 ani, parcelă parcare – curte, 127/22 C.F. 
5537 
Parcelă clădire (hotel), 261/25 C.F. 5537 

1998 
 

1.923 
1.394 

P.f. 261/26 – clădire parter bloc, sediul societăţii  171 

Teren situat în oras Gura Humorului, str. Republicii nr. 18, în concesiune pentru 
sala TISA 

2004 130 

Total deţineri terenuri  176.010 

 
Totodată, societatea deţine următoarele clădiri: 
- Hotel (dat în funcţiune în 2002) situat în oraşul Gura Humorului, str. Republicii nr. 18, judeţul 

Suceava, înscris în C.F. 5537, compus din subsol, mezanin, parter şi opt etaje, 130 camere în 
suprafaţă desfăşurată de 11.900 mp; 

- Sala de conferinţe TISA (construcţie nouă) cu o suprafaţă desfăşurată de 500 mp., dată în 
funcţiune în anul 2005; 
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- Cabana Ariniş, denumită motel (amplasament propus pentru construcţia viitorului hotel Ariniş), 
Vile nr. 1 şi 2 Ariniş, cu suprafaţă construită de: 57 mp + 68 mp (propuse pentru dezafectare); 

- Clădire la parterul unui bloc situat în oraşul Gura Humorului, str. Republicii nr. 18, bl. 4, cu 
suprafaţa construită de 171 mp (birouri administrative pentru societate). 

 
Active grevate de sarcini 
Pentru garantarea unui Contract de credit pe termen lung pentru investiţii şi a unui Contract de 
facilitate de credit pe termen mediu, Emitentul a constituit garanţii prin ipotecarea / gajarea 
următoarelor active : 
- Clădire – Hotel Humor situat în str. Republicii nr.18, oraş Gura Humorului, având nr. cadastral 

261/25, cu suprafaţa construită de 1.394 mp; 
- Clădire – Birouri situată în b-dul Bucovina nr. 4, oraş Gura Humorului, având nr. cadastral 

261/26, cu suprafaţa construită de 171 mp; 
- Parcare – curte situată în b-dul Bucovina nr. 4, oraş Gura Humorului, având nr. cadastral 

127/22, cu suprafaţa construită de 1.923 mp, înscrisă în Cartea funciară nr. 5537 Gura 
Humorului; 

- Gaj pe echipamente şi utilaje, reprezentând dotări hotel, bucătărie şi birouri, proprietatea 
societăţii Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. 

 
8.2. Probleme de mediu care pot afecta utilizarea de către Emitent a imobilizărilor sale corporale.  
 
Emitentul îşi desfăşoară activitatea fără a genera probleme de mediu. 
Societatea a funcţionat în baza autorizaţiei de mediu nr. 1653/ 25.07.2002, emisă de Inspectoratul 
de Protecţia Mediului Suceava, valabilă până la data de 25.07.2007. 
În prezent, Emitentul funcţionează în baza autorizaţiei de mediu nr. 403/30.08.2007, emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.  Autorizaţia este valabilă pe o perioadă de 5 ani, cu 
condiţia vizării anuale, până la data de 30.08.2012, dată de la care urmează a fi reînnoită, conform 
normelor în vigoare. 
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9. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA SITUAŢIEI FINANCIARE ŞI A REZULTATELOR 
 
9.1. Situaţia financiară 
Structura activelor Emitentului este una specifică activităţii economice capital – intensive.  Astfel, 
activele imobilizate deţin în anul 2006, 92,2% din totalul activelor, în cadrul acestora, activele fixe 
corporale reprezentând 99,6%.  Anul 2006 a reprezentant, de fapt, primul an de utilizare a tuturor 
capacităţilor proiectate ale activului principal al Emitentului – Hotelul best Western Bucovina. 
Cu toate că, în structura capitalurilor, capitalul împrumutat mai reprezintă 10,14%, este de remarcat 
consolidarea resurselor proprii ca principală modalitate de finanţare (90% în anul 2006 faţă de 76% 
în 2005 şi 75% în 2004). 
Activele curente nete ale Emitentului, cu valori pozitive în toată perioada analizată, reflectă o 
lichiditate bună a Emitentului şi acumularea de stocuri mai mari numai în anii cu investiţii în curs 
semnificative.(2004 şi, respectiv, 2005). 
Valoarea contabilă a Emitentului s-a dublat, practic, în perioada 2004 – 2006 (de la 10,8 mil. lei în 
2004, la 21,4 mil. lei în 2006). 
Totodată, urmare şi a creşterii atractivităţii Emitentului prin prestaţiile sale de înaltă calitate, zona 
bucovineană în care este amplasat a cunoscut o dezvoltare semnificativă, care, la rândul său, a 
potenţat valoarea de piaţă a activelor din zonă. 
 
9.2. Rezultate din exploatare 
Creşterea cifrei de afaceri de la 4,07 mil. lei în 2004 la 4,2 mil. lei în 2005 şi, respectiv, la 4,95 mil. 
lei în 2006, a fost însoţită de creşterea rezultatelor din exploatare (cu 238,6% în 2005 faţă de 2004 şi 
cu 7,3% în 2006 faţă de 2005).  Ca urmare, rata de profitabilitate, exprimată ca raport dintre 
rezultatele din exploatare şi cifra de afaceri, a crescut în perioada analizată de la 3,5% la 10,5 – 
11,5%. 
 
9.2.1. Informaţii privind factorii semnificativi, inclusiv evenimentele neobişnuite sau rare sau 

evoluţii noi, care influenţează semnificativ veniturile din exploatare ale emitentului, 
indicând măsura în care acestea sunt afectate. 

Vezi Cap. 6.3 – Influenţa unor evenimente excepţionale. 
 
9.2.2. În cazul în care situaţiile financiare evidenţiază modificări importante ale cifrei nete de 

afaceri sau a veniturilor nete, explicarea motivelor care au generat aceste modificări. 
Cifra netă de afaceri a avut o evoluţie normală în raport cu maturizarea produsului turistic şi 
finalizarea programului de investiţii. 
 
9.2.3. Informaţii privind orice strategii sau factori de natură guvernamentală, economică, 

bugetară, monetară sau politică care au influenţat sau pot influenţa semnificativ, direct sau 
indirect, operaţiunile Emitentului. 

Vezi Cap. 4 – Riscuri, subpunctele “Riscuri legate de strategia de dezvoltare a Emitentului”, 
“Mărirea taxei pe valoarea adăugată” şi “Eliminarea facilităţilor fiscale”, care evidenţiază factorii ce 
pot influenţa semnificativ nivelul tarifelor practicate (creşterea acestora prin creşterea cotei de 
TVA) cu efect asupra competitivităţii, respectiv, profitul net al Emitentului (urmare a plăţii 
impozitului pe profit). 
Vezi Cap. 12 – Informaţii privind tendinţele, care evidenţiază factorii ce pot influenţa semnificativ 
nivelul veniturilor Emitentului (creşterea gradului de ocupare a capacităţilor de cazare, 
diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor prestate, creşterea preţurilor terenurilor şi activelor 
Emitentului ca urmare a valorificării aşteptate a potenţialului zonei). 
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10. NUMERAR ŞI RESURSE DE CAPITAL 
 
10.1. Informaţii privind resursele de capital ale emitentului (pe termen scurt şi pe termen lung).  
 

2004 2005 2006 
Informaţii din bilanţul contabil 

lei % lei % lei % 
Total obligaţii (pasive) curente 1.067.852 7,38 1.556.354 7,96 1.269.765 5,32 
Total obligaţii (pasive) non curente 2.558.903 17,69 3.139.991 16,06 1.151.317 4,82 
Total capital împrumutat 3.626.755 25,07 4.696.345 24,03 2.421.082 10,14 
Total capitaluri proprii 10.840.576 74,93 14.851.152 75,97 21.445.636 89,86 
Total obligatii şi capitaluri 14.467.331 100,00 19.547.497 100,00 23.866.718 100,00 
Sursa: Situaţiile Financiare Auditate 

 
În structura resurselor de capital ale Emitentului, ponderea princiaplă o deţin capitalurile proprii (75 
– 90% în perioada 2004 – 2006). 
Obligaţiile pasive non curente au cunoscut o mare fluctuaţie în perioadă, urmare a eforturilor 
financiare necesare acoperirii cheltuielilor mari cu investiţiile (18% în 2004 şi numai 4,8% în 2006). 
Obligaţiile pe termen scurt, ca sursă de finanţare a activităţii curente, s-au menţinut în limite 
rezonabil de mici (5% în anul 2006 şi 7 – 8% în ceilalţi ani). 
 
10.2. Descrierea surselor şi valorii fluxurilor de numerar ale Emitentului. 
 
Tabelul următor prezintă evoluţia fluxurilor de numerar şi a impactului acestora asupra soldului de 
numerar şi echivalente de numerar ale Emitentului în perioada 2004 – 2006. 

- lei - 
 2004 2005 2006 
Numerar net din activităţile de exploatare 1.086.861 1.318.279 1.707.300 

Numerar net din activităţtile de investiţii -1.014.434    -2.189.541    -758.610    

Numerar net din activităţile de finanţare -310.671    1.438.486    -841.873    

(Descreşterea)/Creşterea netă de numerar şi echivalente de numerar -238.244    567.223    -106.817    

Numerar şi echivalente la începutul perioadei 589.586    351.342    918.565    

Numerar şi echivalente la sfârşitul perioadei 351.342    918.565    811.748    

Sursa: Situaţii Financiare Auditate    
 
Numerarul net din activitatea de exploatare 
Activitatea de exploatare reprezintă principala sursă de numerar a Emitentului.  Numerarul net din 
activitatea de exploarare a atins nivelul de 1,71 milioane lei în anul 2006, în creştere cu 29,51% faţă 
de anul anterior, datorită creşterii încasărilor clienţi şi reducerii plăţilor de dobândă aferente 
creditelor bancare.  În anul 2005, numerarul net din activitatea de exploatare a crescut cu 21,3% faţă 
de anul anterior, datorită dinamicii favorabile a necesarului de capital circulant. 
 
Numerarul net din activitatea de investiţii 
Fluxul de numerar utilizat în activitatea de investiţii s-a redus cu 65,4% în anul 2006 faţă de 2005, 
până la nivelul de 758.610 lei, ca urmare a reducerii cheltuielilor de investiţii cu 74%. 
În anul 2005, fluxul de numerar utilizat în activitatea de investiţii a crescut cu 115,8% faţă de anul 
precedent până la nivelul de 2.189.541 lei, ca urmare a creşterii semnificative a cheltuielilor de 
investiţii cu 138,3% faţă de anul 2004. 
 
Numerarul net din activitatea de finanţare 
Activitatea de finanţare a generat Societăţii un flux de numerar negativ în valoare de 841.873 lei în 
anul 2006, reprezentând o reducere de 158,5% faţă de anul precedent, care s-a datorat în principal 
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rambursărilor de credite.  În anul 2005, fluxul de numerar a fost de 1.438.486 lei, reprezentând o 
creştere de 363% faţă de 2004, creştere datorată majorării de capital social cu 540.000 lei, precum şi 
accesărilor de credite noi şi emisiunii de obligaţiuni, în sumă netă de 898.486 lei. 
 
10.3. Informaţii privind condiţiile de creditare şi structura de finanţare a Emitentului. 
Conform 10.1. 
 
10.4. Informaţii privind orice restricţie de utilizare a resurselor de capital care a influenţat sau poate 
influenţa semnificativ, direct sau indirect, operaţiunile Emitentului; 
Nu este cazul. 
 
10.5. Informaţii privind sursele anticipate de finanţare care vor fi necesare pentru îndeplinirea 
angajamentelor menţionate la punctele 5.2.3 şi 8.1. 
 
Emitentul un are în vedere achiziţionarea de terenuri şi alte active, dar a aprobat programul de 
investiţii privind construirea şi dotare unor noi obiective. 
 
Sursele de finanţare aferente investiţiilor aprobate implică atât resursele proprii ale Emitentului, cât 
şi cele atrase.  Funcţie de gradul de subscriere al prezentei Oferte Publice, se va determina valoarea 
necesarului de resurse atrase prin intermediul creditelor bancare. 
 
În varianta subscrierii volumului total al Ofertei Publice, aportul de numerar atras de pe piaţa de 
capital va acoperi în totalitate necesarul de resurse de finanţare aferente investiţiilor aprobate în anul 
curent, iar fondurile rămase la dispoziţia Emitentului se vor constitui ca si capital de lucru . 
 
Structura de finanţare aferentă planurilor de investiţii pentru anul 2007: 
 
� Varianta de subscriere 100% - la preţul Ofertei 

 lei 
Numerar şi echivalente numerar la începutul perioadei 811.748 
Profit net estimat 511.000* 
Variaţie necesar de fond de rulment -300.000 
Alte cheltuieli -111.000 
Cash flow operare 100.000 
Achiziţii – Investiţii noi -6.745.000 
Amortizare 606.600 
Cash flow investiţii -6.138.400 
Intrare aport capital 9.100.000 
Intrări credite pe termen mediu lung - 
Rambursări credite scadente -717.796 
Cash-flow finanţare 8.382.204 
Numerar şi echivalente numerar la sfârşitul perioadei 3.155.552 
*
 profit net înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2007 
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� Varianta de subscriere 50% - la preţul Ofertei 
 lei 
Numerar şi echivalente numerar la începutul perioadei  811.748 
Profit net estimat  511.000* 
Variaţie necesar de fond de rulment  -300.000 
Alte cheltuieli  -111.000 
Cash flow operare  100.000 
Achiziţii - Investiţii noi  -6.745.000 
Amortizare  606.600 
Cash flow investiţii  -6.138.400 
Intrare aport capital  4.550.000 
Intrări credite pe termen mediu lung  1.500.000 
Rambursări credite scadente  -717.796 
Cash-flow finanţare  5.322.204 
Numerar şi echivalente numerar la sfârşitul perioadei  105.552 
*
 profit net înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2007 

 
În varianta subscrierii a 50% din volumul total al Ofertei Publice şi în vederea realizării planului de 
investiţii, Emitentul va recurge la contractarea unui credit bancar pe termen mediu şi lung în valoare 
aproximativă de 1,5 mil. lei. 
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11. CERCETARE ŞI DEZVOLTARE, PATENTE ŞI LICENŢE 
 
Politica de cercetare şi dezvoltare.  Mărci, invenţii, brevete. 
Emitentul nu realizează activităţi de cercetare.  Cu excepţia mărcii "Best Western" asupra căreia 
deţine drept de utilizare în baza contractului de franciza încheiat cu reprezentantul Best Western 
International Inc., Emitentul nu deţine alte mărci.  De asemenea, nu deţine drepturi asupra vreunor 
brevete de invenţie. 
 
Din punct de vedere logistic, hotelul operat de Emitent la Gura Humorului face parte din renumitul 
lanţ hotelier Best Western. 
 
12. INFORMAŢII PRIVIND TENDINŢELE 
 
Informaţiile prezentate în continuare nu sunt rezultatul unor studii de fezabilitate şi nici nu 
reprezintă o previziune sau estimare a profitului realizată de consultanţi sau evaluatori independenţi.  
Ele se limitează la a prezenta o apreciere calitativă a impactului strategiilor sau factorilor de natură 
politică sau guvernamentală privind valorificarea potenţialului turistic al României, în general, şi al 
Bucovinei, în particular.  Totodată, ele reflectă tendinţele de dezvoltare şi restructurare ale 
turismului internaţional, printre care: 

• continuarea creşterii în ritm susţinut a sosirilor de turişti pe plan mondial şi, mai ales, a 
încasărilor aferente economiei turismului (de la 524 mld. USD în 2003 şi 624 mld. USD în 
2004, până la 2.000 mld. USD în 2020); 

• schimbări esenţiale în fluxurile de turişti, care conduc la modificarea structurii sosirilor pe 
zone geografice (în anul 2020, topul regiunilor începe cu Europa, continuă cu Asia şi 
Pacific, fiind urmate de Americi); 

• deplasări în structura inter-regională a sosirilor de turişti, Europa centrală şi de Est 
devenind principala destinaţie din cadrul regiunii Europa (la nivelul anului 2020, se 
apreciază că sosirile în Europa Centrală şi de Est vor depăşi cu cca. 40 mil. turişti pe cele 
din Europa de Vest). 

 
“Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 2026” identifică principalele politici 
şi strategii la nivel naţional privind dezvoltarea tursimului, cele mai importante fiind prezentate în 
continuare. 
 
1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor  
România este aşezată la intersecţia mai multor coridoare de transport europene, care leagă Europa 
de sud-est cu nordul şi vestul.  Aceste coridoare formează „coloana vertebrală” strategică a 
legăturilor strategice terestre interne şi externe din România şi reprezintă principalele investiţii în 
artere de infrastructură, astfel: 

• Coridorul VII, Dunărea, care leagă Marea Neagră de Marea Nordului; 
• Coridorul IV, un coridor rutier şi feroviar care face legătura dintre Germania în vest şi 

Europa de sud-est.  După ce trece prin Germania, Austria, Slovacia şi Ungaria, coridorul se 
ramifică în trei artere cu punct terminus la Istanbul, Salonic şi respectiv Constanţa.  
Principalul drum, E68, intră în România la Nădlac şi se bifurcă la Arad.  Artera de sud, spre 
Istanbul si Salonic trece prin Timişoara şi Craiova ca să traverseze Bulgaria la Calafat.  
Artera Constanţa, E81, trece prin Sibiu, Piteşti şi Bucureşti spre Constanţa.  Elementul 
feroviar al arterei Constanţa a Coridorului IV are un traseu mai spre nord decât şoseaua şi 
trece prin Brasov. 

• Coridorul IX, un coridor rutier şi feroviar care face legătura între Finlanda, Lituania în nord 
şi Grecia în sud.  Acestă arteră de transport trece prin Minsk, în Belarus, Moscova, 
Moldova, România şi Bulgaria spre Grecia.  În România, coridorul trece prin Albiţa la 
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graniţa cu Moldova, Focşani, Buzău, Bucureşti şi intră în Bulgaria la Giurgiu.  Traseul 
rutier este E85. Componenta feroviară a Coridorului IX urmează traseul coridorului rutier, 
E85. 

 
Coridoare de transport europene 

 
 
2. Identificarea şi suţinerea prin politici guvernamentale a unor zone de dezvoltare potenţială a 

turismului şi a principalelor căi de acces turistic 
Pe baza resurselor turistice, infrastructura de acces şi principiile analizei de piaţă, s-a identificat un 
număr de zone ca zone de dezvoltare potenţială a turismului.  Zonele identificate sunt zone 
geografice întinse care trebuie dezvoltate ca zone prioritare.  Zonele identificate au un spectru larg 
de atracţii capabile să susţină activitatea turistică pe parcursul anului.  Următoarele zone de 
dezvoltare potenţială a turismului au fost identificate: 

• City Break în Bucureşti – Cultură, MICE şi Divertisment; 
• Circuit turistic în Transilvania – Cultură, Natură, Ecoturism, Sănătate şi tratament, Schi şi 

Turism de aventură; 
• Litoralul Mării Negre – Plajă, Divertisment, Cultură, Sănătate şi tratament, Croaziere pe 

Marea Neagră; 
• Bucovina – Cultură, Ecoturism, Natură, Tratament, Schi şi Turism de aventură; 
• Maramures – Cultură, Natură, Ecoturism, Schi şi Turism de aventură; 
• Delta Dunării – Natură, Ecoturism, Croaziere pe fluviu şi Divertisment. 

 
În asociere cu fiecare din grupările zonale identificate ca fiind zone de dezvoltare prioritară a 
turismului, au fost identificate căi de acces, sau centre de servicii. 
Căile de acces au fost selectate pe baza unui număr de criterii generale, care includ: disponibilitatea 
legăturilor de transport de înaltă calitate şi mare capacitate, inclusiv legături internaţionale; un nivel 
înalt al infrastructurii de turism existente; o bază stabilită de industrii de servicii şi instituţii de 
învăţământ terţiare.  În plus, căile de acces trebuie să aibă resurse şi atracţii turistice de înalt nivel, 
precum şi o imagine a turismului stabilită. 
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Centrele identificate sunt: 
• Bucureşti, cale de acces internaţională pentru servicii internaţionale de aeroport şi cale 

ferată.  Coridoarele trans-europene de transport IV si IX.  Capitala ţării, centru 
administrativ, de afaceri şi cultural, destinaţie de turism tip city break şi de afaceri; 

• Constanţa, punct central pentru turismul la Marea Neagră, coridorul transeuropean de 
transport IV, servicii de aeroport internaţional şi cale ferată, precum şi legături pe Dunăre şi 
Marea Neagră; 

• Suceava, aeroport internaţional, cale ferată, coridorul transeuropean IX şi E58 
deservind gruparea zonală turistică Bucovina; 

• Târgu Mureş, aeroport internaţional şi drumul E60 deservind gruparea zonală turistică din 
nordul Transilvaniei; 

• Sibiu, coridorul trans-european de transport IV, legături prin aeroportul internaţional şi pe 
calea ferată deservind gruparea zonală turistică din sudul Transilvaniei; 

• Cluj-Napoca, cale de acces internaţională cu servicii de aeroport şi cale ferată şi E60 
deservind gruparea zonală turistică Maramureş. 

 
3. Alocarea din fonduri structurale a unor finanţări nerambursabile pentru turism 
Prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, sunt disponibile cca. 4,6 mld. Euro pentru 
dezvoltarea regională, din care peste 715 mil. Euro sunt alocate pentru dezvoltarea şi promovarea 
turismului (Axa prioritară 5). 
 
4. Evoluţii aşteptate ale turismului românesc 
Urmare a evoluţiilor înregistrate în turismul internaţional şi ţinând cont de potenţialul României şi 
de estimările rezultatelor implementării strategiei de dezvoltare a turismului la nivel naţional, WTO 
prefigurează o dezvoltare puternică a sectorului, atât în ceea ce priveşte veniturile realizabile în 
economia turismului, cât şi în contribuţia acesteia în P.I.B. 
 

Cheltuieli estimate totale ale vizitatorilor interni şi internaţionali aferente 
înnoptărilor în structuri de cazare înregistrate şi neînregistrate pentru 2005, 2011, 2016, 

2021 şi 2026 în milioane Euro la nivelul valorilor din 2005 

Anul 

Cheltuieli 
vizitatori 

internaţionali 
(milioane Euro) 

Cheltuieli 
vizitatori interni 

– structuri de cazare 
înregistrate 

(milioane Euro) 

Cheltuieli 
vizitatori interni 

– structuri de cazare 
neînregistrate sau VFR 

(milioane Euro) 

Total 
cheltuieli 
vizitatori 
(milioane 

Euro) 
2005 877 820 1.058 2.755 
2011 1.726 1.267 1.568 4.561 
2016 2.947 1.800 2.258 7.005 
2021 4.798 2.608 3.306 10.712 
2026 7.740 3.657 4.672 16.069 
Sursa: WTO – Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 - 2026 

 
Câştiguri totale estimate din turism ca procent în P.I.B.-ul României, în miliarde 

Euro, pentru anii 2005, 2011, 2016, 2021 şi 2026 
 

 2005 2011 2016 2021 2026 
P.I.B.- ul României (miliarde Euro) 79,3 106,1 142,0 181,3 231,3 
Total câstiguri din turism (miliarde Euro) 2,755 4,561 7,005 10,712 16,069 
Câştiguri ca procent în PIB 3,5 4,3 4,9 5,9 6,9 
Sursa: Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice şi WTO – Master Planul pentru 

Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 - 2026 
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13. PREVIZIUNI SAU ESTIMĂRI PRIVIND PROFITUL 
 
Nu au fost elaborate previziuni sau estimări privind profitul. 
 
14. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE ŞI SUPRAVEGHERE  
 
14.1. Organele de decizie şi control ale S.C. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. sunt: (i) 
Adunarea Generală a Acţionarilor, organul suprem de decizie; (ii) Consiliul de Administraţie, 
însărcinat cu administrarea şi gestionarea societăţii precum şi aducerea la îndeplinire a tuturor 
hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor; (iii) Directorul general aduce la îndeplinire hotărârile 
adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor şi de Consiliul de Administraţie. 
 
În subordinea Directorului General se află: Directorul F&B si Dezvoltare, Directorul pentru Room 
Division şi Directorul Economic.  Celelalte funcţii de conducere (şefi de departamente) se află în 
relaţii de subordonare faţă de aceste trei direcţii, potrivit organigramei. 

 
1. Consiliul de Administraţie 
Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie ales pe o perioadă de patru ani, format 
din cinci membri, temporari şi revocabili, ale cărui atribuţii sunt cele stabilite prin lege sau înscrise 
în actul constitutiv. 
Consiliul de Administraţie are obligaţia de a lua toate măsurile şi a iniţia toate acţiunile care se 
impun, conform prevederilor legale şi ale Actului constitutiv, pentru realizarea obiectului de 
activitate al societăţii. 
 
Administratorii sunt solidari răspunzători faţă de societate pentru: 
a) realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari; 
b) existenţa reală a dividendelor plătite; 
c) existenţa registrelor şi evidenţelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; 
d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor; 
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi Actul constitutiv le impun. 
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Consiliul de Administraţie al S.C. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., numit prin Hotărârea 
Adunării Generale a Acţionarilor în data de 18.11.2003 pentru o perioadă de patru ani, are în 
prezent următoarea componenţă: 
 

Nr. Nume prenume Calitate Data numirii 
Data expirării 

mandatului 
1. Trandafir Florica Preşedinte al Consiliului de 

Administraţie 
18.11.2003 17.11.2007 

2. Mihăescu Teodor-Horia Administrator 18.11.2003 17.11.2007 
3. Concept Hospitality S.R.L., 

prin Mălineanu Mălin 
Administrator 18.11.2003 17.11.2007 

4. Gemănar Gheorghe Administrator 18.11.2003 17.11.2007 
5. Olar Iosefina Administrator 18.11.2003 17.11.2007 

 
Consiliul de administraţie a convocat Adunarea generală a acţionarilor pentru numirea Consiliului 
de administraţie în 15.11.2007.  Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
2724/10.10.2007, Partea a IV-a. 
 
Trandafir Florica, sex feminin, căsătorită, fiica lui Stelian şi a Mariei, născută în Ploieşti, jud. 
Prahova, domiciliată în Bucureşti, sectorul 1, Calea Victoriei nr. 142-148, sc. B, et. 4, ap. 1, 
posesoare a CI. seria RD nr. 507997, eliberată de SPCEP S1 la data de 08.01.2007, valabilă până la 
data de 02.04.2017, C.N.P. 2660402293108; 
 
Mihăescu Teodor-Horia, sex masculin, fiul lui Titu şi a Petruţei, născut în comuna Răzvad de Jos, 
judeţul Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, sectorul 5, bdul. Libertăţii nr. 22, Bl. 102, sc. 6, et. 4, 
ap. 118, posesor al C.I. seria RR nr. 081258, eliberată de S.E.P. – Bucureşti la data de 06.01.2000, 
valabilă până la data de 07.09.2010, C.N.P. 1520907400221; 
 
Concept Hospitality S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 5, str. Domniţa Anastasia nr. 10, 
et. 2, ap. 4, CIF RO 14615545, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/3603/30.04.2002 
reprezentată prin Mălineanu Mălin, sex masculin, născut în Bucureşti, domiciliat în Israel, 
posesor al PA seria P nr. 000420098 eliberat de Autorit. Bucureşti la data de 16.10.1995; 
 
Gemănar Gheorghe, sex masculin, căsătorit, fiul lui Teodor şi al Veronicăii, născut în Frasin, jud. 
Suceava, domiciliat în Frasin, jud. Suceava, posesor al B.I. seria G.R. nr. 876977, eliberat de Poliţia 
Frasin la data de 21.08.1995, valabil până la –, C.N.P. 1470303332142; 
 
Olar Iosefina, sex feminin, căsătorită, fiica lui Iosif şi al Lucreţiei, născută în Lipova, jud. Arad, 
domiciliată în Gura Humorului, jud. Suceava, str. Vasile Alecsandri, Bl. 62, sc. A, ap. 18, posesoare 
a C.I. seria SV nr. 270915, eliberată de Poliţia Gura Humorului la data de 24.11.2003, valabilă până 
la data de 07.06.2013, C.N.P. 2600607332141. 
 
2. Conducerea Executivă 
Conducerea executivă este asigurată de Directorul General şi de directorii şi şefii departamentelor 
de specialitate. 
Directorul general, persoană fizică, numit de către Consiliul de Administraţie conform Actului 
constitutiv, are drepturile şi atribuţiile stabilite de Consiliul de Administraţie prin contractul 
individual de muncă şi fişa postului. 
Directorul general reprezintă deplin societatea în relaţiile cu terţii, având dreptul de a lua toate 
măsurile ce se impun, conform prevederilor legale, pentru realizarea obiectului de activitate în 
limitele prevăzute de lege, de Actul constitutiv al societăţii şi de contractul de management. 
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Directorul general poate participa, fără a avea drept de vot şi indemnizaţie, la şedintele Consiliului 
de Administraţie al societăţii. 
 
Structura conducerii executive în prezent este următoarea: 
1) Chialda Nicoleta – Director General 
2) Misiuc Livia – Director Economic 
3) Prosciuc Doina – Director F&B şi Dezvoltare 
4) Ciocoiu-Budu Ana Adagena – Room Division Manager. 
 
3. Structurile de control 
Conform prevederilor Actului constitutiv, gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de 
auditorul financiar conform reglementărilor legale. 
Actul constitutiv prevede de asemenea că societatea poate avea audit intern organizat potrivit 
prevederilor legale în vigoare şi normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.  
În baza acestei prevederi prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din 19.04.2007 auditorul intern al societăţii 
este: 
S.C. IMPTAX S.R.L., CUI RO 12376662, J33/568/10.11.1999, cu sediul în Gura Humorului, 
Aleea Ariniş nr. 1, judeţul Suceava, reprezentată de: Sauciuc Aurel de cetăţenie română, născut la 
data de 19.10.1955, în localitatea Dărmăneşti, judeţul Suceava, CNP 1551019335019, CI seria SV 
nr. 036850 eliberată de Poliţia Suceava la data de 29.10.1999, valabilă până la data de 19.10.2009, 
domiciliat în Comuna Şcheia, str. Sfântu Ilie, jud. Suceava. 
 
Până la data de 19.04.2007 controlul societăţii era asigurat de o comisie de cenzori formată din: 
- RĂDUŢ SIMONA de cetăţenie română, născută la data de 13.02.1976, în localitatea Bucureşti, 

CNP 2760213463065, CI seria DP nr. 066686 eliberată de Secţia de Poliţie 22 Bucureşti la data 
de 31.08.2001, domiciliată în Bucureşti, sector 6, str. Segancea nr. 7, bloc B13, sc. 2, et. 3, ap. 
18 

- S.C. AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L., CUI 13450538, J33/472/2000, cu sediul în 
Suceava, str. Staţiunii nr. 2, bl. C6, sc. B, et. 2, ap. 9, reprezentată de: Făgurel Silvia, de 
cetăţenie română, născută la data de 25.08.1955, în localitatea Dănila, judeţul Suceava, CNP 
2550825335005, CI seria SV nr. 156188 eliberată de Poliţia Suceava la data de 26.02.2002, 
domiciliată în Suceava, str. Staţiunii nr. 2, bloc C6, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Suceava. 

- S.C. IMPTAX S.R.L., CUI R12376662, J33/568/10.11.1999, cu sediul în Gura Humorului, 
Aleea Ariniş nr. 1, judeţul Suceava, reprezentată de: Sauciuc Aurel de cetăţenie română, născut 
la data de 19.10.1955, în localitatea Dărmăneşti, judeţul Suceava, CNP 1551019335019, CI 
seria SV nr. 036850 eliberată de Poliţia Suceava la data de 29.10.1999, domiciliat în Comuna 
Şcheia, str. Sfântu Ilie, jud. Suceava. 

 
Acţionarii societăţii au decis în şedinţa Adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 
19.04.2007 revocarea comisiei de cenzori, alegerea auditorului intern al societăţii şi stabilirea 
remuneraţiei acestuia.  Acţionarii au hotărât alegerea S.C. IMPTAX S.R.L. ca auditor intern. 
 
14.2. Informaţii privind pregătirea şi experienţa în gestionarea afacerilor a membrilor organelor de 
administrare, conducere sau supraveghere. 
 
Consiliul de Administraţie 
1. Trandafir Florica 
Pregătirea şi experienţa: este absolventă a Academiei de Studii Economice, Facultatea de 
Planificare şi Cibernetică Economică, promoţia 1989 şi, de peste 10 ani, activează în cadrul S.A.I. 
MUNTENIA INVEST S.A. ocupând funcţii de: Referent de Specialitate, Consultant în 
Management, Director Direcţie, Consilier al Preşedintelui, Administrator. 
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Lista societăţilor la care a fost sau este membru al organelor de administrare, conducere sau 

supraveghere, în ultimii 5 ani: 

Perioada Funcţia deţinută Denumirea instituţiei / societăţii 
Membru în prezent 

Da/Nu 
1998 – prezent Preşedinte Consiliu 

de Administraţie 
S.C. CASA DE BUCOVINA – 
CLUB DE MUNTE S.A. 

Da 

2007 Administrator S.C. COMINCO S.A.  Da 
2004 – prezent Administrator S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. Da 

2006 Administrator S.C. HANUL PIRAŢILOR S.A. Nu 
1996 – prezent Administrator S.C. SALSI S.A. Sinaia Da 
1999 – 2004 Administrator S.C. COMBIPRA S.A. Nu 
1998 – 2005 Cenzor S.C. COMPLEX HOTELIER 

DÂMBOVIŢA S.A. 
Nu 

2000 – 2006 Cenzor S.C. TIPOGRAFIA CICERO S.A. Nu 
2002 – 2005 Cenzor S.C. HANUL PIRAŢILOR S.A. Nu 

 
Din declaraţia dată pe propria răspundere rezultă că nu are nici o relaţie de familie cu alţi membri ai 
organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE S.A., că, în cursul ultimilor 5 ani cel puţin, nu a fost condamnată pentru fraudă sau în 
relaţie cu vreo fraudă, nu a fost implicată în nici o procedură de faliment sau lichidare în calitate de 
membru al organelor administrative, de conducere sau de supraveghere din vreo societate 
comercială, nu a suferit nici o incriminare şi sancţiune publică oficială pronunţată de către 
autorităţile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale) şi nici nu a 
fost descalificată de vreo instanţă de a mai acţiona ca membru al organelor de conducere, 
administrative şi de supraveghere ale unei societăţi sau de a acţiona în gestionarea sau desfăşurarea 
afacerilor oricărei societăţi. 
De asemenea, nu există nici un conflict între interesele sale private sau alte obligaţii ale sale şi 
interesele S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
2. Mihăescu Teodor-Horia 
Pregătirea şi experienţa: este absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Mecanică, 
Secţia Maşini Termice, an absolvire 1976, iar de peste 13 ani activează în cadrul F.P.P. IV 
Muntenia şi S.I.F. Muntenia, în calitate de Preşedinte–Director General şi, respectiv, S.A.I. 
MUNTENIA INVEST S.A., ocupând funcţii de Preşedinte şi Consilier. 
 
Lista societăţilor la care a fost sau este membru al organelor de administrare, conducere sau 

supraveghere, în ultimii 5 ani: 

Perioada Funcţia deţinută Denumirea instituţiei / societăţii 
Membru în prezent 

Da/Nu 
1999 – prezent Administrator S.C. CASA DE BUCOVINA – 

CLUB DE MUNTE S.A. 
Da 

2006 – prezent Administrator S.C. CREDIT FINANCE S.A. Da 
1997 – 2005 Preşedinte Consiliu de 

Administraţie, Director 
General 

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. Nu 

2000 – 2007 Administrator S.C. BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A. 

Nu 

 
Din declaraţia dată pe propria răspundere rezultă că nu are nici o relaţie de familie cu alţi membri ai 
organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE S.A., că, în cursul ultimilor 5 ani cel puţin, nu a fost condamnat pentru fraudă sau în 
relaţie cu vreo fraudă, nu a fost implicat în nici o procedură de faliment sau lichidare în calitate de 
membru al organelor administrative, de conducere sau de supraveghere din vreo societate 
comercială, nu a suferit nici o incriminare şi sancţiune publică oficială pronunţată de către 
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autorităţile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale) şi nici nu a 
fost descalificat de vreo instanţă de a mai acţiona ca membru al organelor de conducere, 
administrative şi de supraveghere ale unei societăţi sau de a acţiona în gestionarea sau desfăşurarea 
afacerilor oricărei societăţi. 
De asemenea, nu există nici un conflict între interesele sale private sau alte obligaţii ale sale şi 
interesele S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
3. Concept Hospitality S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 5, str. Domniţa Anastasia nr. 
10, et. 2, ap. 4, CUI RO 14615545, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/3603/30.04.2002, 
reprezentată prin Mălineanu Mălin, sex masculin, născut în Bucureşti, domiciliat în Israel, 
posesor al PA seria P nr. 000420098 eliberat de Autorit. Bucureşti la data de 16.10.1995; 
 
Pregătirea şi experienţa: Dl. Mălineanu Mălin este absolvent al Facultăţii de Inginerie Civilă 
Bucureşti, an absolvire 1985;  de peste 20 ani activează în domeniul turismului ocupând funcţii de 
la recepţioner la manager, în ţară sau în străinătate, precum şi calităţi de Preşedinte al Comisiei 
IATA, respectiv al Comisiei de Relaţii Externe în cadrul patronatului A.N.A.T. România (Asociaţia 
Naţională a Agenţiilor de Turism din România). 
 
Lista societăţilor la care a fost sau este membru al organelor de administrare, conducere sau 

supraveghere, în ultimii 5 ani: 

Perioada Funcţia deţinută Denumirea instituţiei / societăţii 
Membru în prezent 

Da/Nu 
2006 – prezent Vicepreşedinte A.N.A.T. Da 
1994 – prezent Director General S.C. CONCEPT CONSULT & PROSPECT 

S.R.L. 
Da 

1994 – prezent Administrator S.C. IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT 
S.R.L. 

Da 

 
Din declaraţia dată pe propria răspundere rezultă că nu are nici o relaţie de familie cu alţi membri ai 
organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE S.A., că, în cursul ultimilor 5 ani cel puţin, nu a fost condamnat pentru fraudă sau în 
relaţie cu vreo fraudă, nu a fost implicat în nici o procedură de faliment sau lichidare în calitate de 
membru al organelor administrative, de conducere sau de supraveghere din vreo societate 
comercială, nu a suferit nici o incriminare şi sancţiune publică oficială pronunţată de către 
autorităţile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale) şi nici nu a 
fost descalificat de vreo instanţă de a mai acţiona ca membru al organelor de conducere, 
administrative şi de supraveghere ale unei societăţi sau de a acţiona în gestionarea sau desfăşurarea 
afacerilor oricărei societăţi. 
De asemenea, nu există nici un conflict între interesele sale private sau alte obligaţii ale sale şi 
interesele S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
4. Gemănar Gheorghe 
Pregătirea şi experienţa: este absolvent al Facultăţii de Construcţii Iaşi, an absolvire 1970;  de peste 
30 ani activează în domeniul construcţiilor civile şi industriale, ocupând funcţii de Şef de Şantier 
până la Director General. 
 

Lista societăţilor la care a fost sau este membru al organelor de administrare, conducere sau 

supraveghere, în ultimii 5 ani: 

Perioada Funcţia deţinută 
Denumirea instituţiei / 
societăţii 

Membru în prezent 
Da/Nu 

1999 – prezent Director General S.C. COMINCO S.A.  Da 
1999 – prezent Preşedinte Consiliu 

de Administraţie 
S.C. COMINCO S.A.  Da 
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1999 – prezent Preşedinte Consiliu 
de Administraţie 

S.C. COMINCO BUCOVINA 
S.A.  

Da 

1999 – prezent Membru Consiliu de 
Administraţie 

S.C. COMINCO 
TRANSILVANIA S.A.  

Da 

1999 – prezent Preşedinte Consiliu 
de Administraţie 

S.C. LEGUME FRUCTE S.A.  Da 

2002 – prezent Administrator S.C. CASA DE BUCOVINA 
– CLUB DE MUNTE S.A. 

Da 

 
Din declaraţia dată pe propria răspundere rezultă că nu are nici o relaţie de familie cu alţi membri ai 
organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE S.A., că, în cursul ultimilor 5 ani cel puţin, nu a fost condamnat pentru fraudă sau în 
relaţie cu vreo fraudă, nu a fost implicat în nici o procedură de faliment sau lichidare în calitate de 
membru al organelor administrative, de conducere sau de supraveghere din vreo societate 
comercială, nu a suferit nici o incriminare şi sancţiune publică oficială pronunţată de către 
autorităţile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale) şi nici nu a 
fost descalificat de vreo instanţă de a mai acţiona ca membru al organelor de conducere, 
administrative şi de supraveghere ale unei societăţi sau de a acţiona în gestionarea sau desfăşurarea 
afacerilor oricărei societăţi. 
De asemenea, nu există nici un conflict între interesele sale private sau alte obligaţii ale sale şi 
interesele S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
4. Olar Iosefina 
Pregătirea şi experienţa: este absolventă a Facultăţii de Ştiinte Economice Iaşi, promoţia 1987 şi de 
peste 15 ani activează în cadrul Primăriei Gura Humorului, ocupând funcţia de Consilier Superior. 
 

Lista societăţilor la care a fost sau este membru al organelor de administrare, conducere sau 

supraveghere, în ultimii 5 ani: 

Perioada Funcţia deţinută Denumirea instituţiei / societăţii 
Membru în prezent 

Da/Nu 
nov. 2003 – prezent Administrator S.C. CASA DE BUCOVINA – 

CLUB DE MUNTE S.A. 
Da 

 
Din declaraţia dată pe propria răspundere rezultă că nu are nici o relaţie de familie cu alţi membri ai 
organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE S.A., că, în cursul ultimilor 5 ani cel puţin, nu a fost condamnată pentru fraudă sau în 
relaţie cu vreo fraudă, nu a fost implicată în nici o procedură de faliment sau lichidare în calitate de 
membru al organelor administrative, de conducere sau de supraveghere din vreo societate 
comercială, nu a suferit nici o incriminare şi sancţiune publică oficială pronunţată de către 
autorităţile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale) şi nici nu a 
fost descalificată de vreo instanţă de a mai acţiona ca membru al organelor de conducere, 
administrative şi de supraveghere ale unei societăţi sau de a acţiona în gestionarea sau desfăşurarea 
afacerilor oricărei societăţi. 
De asemenea, nu există nici un conflict între interesele sale private sau alte obligaţii ale sale şi 
interesele S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
Conducerea executivă 
1. Chialda Nicoleta – Director General 
Pregătirea şi experienţa: este absolventă a Academiei de Studii Economice, Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, promoţia 1975 şi de peste 30 ani activează în domeniul turismului ocupând funcţii 
de: economist marketing şi relaţii internaţionale, director administrativ şi de vânzări. 
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Lista societăţilor la care a fost sau este membru al organelor de administrare, conducere sau 

supraveghere, în ultimii 5 ani: 

Perioada Funcţia deţinută Denumirea instituţiei / societăţii 
Membru în prezent 

Da/Nu 
apr. 2007 – prezent Director General S.C. CASA DE BUCOVINA – 

CLUB DE MUNTE S.A. 
Da 

2004 – 2006 Administrator S.C. CONCEPT DESIGN S.R.L. Nu 
 
Din declaraţia dată pe propria răspundere rezultă că nu are nici o relaţie de familie cu alţi membri ai 
organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE S.A., că, în cursul ultimilor 5 ani cel puţin, nu a fost condamnată pentru fraudă sau în 
relaţie cu vreo fraudă, nu a fost implicată în nici o procedură de faliment sau lichidare în calitate de 
membru al organelor administrative, de conducere sau de supraveghere din vreo societate 
comercială, nu a suferit nici o incriminare şi sancţiune publică oficială pronunţată de către 
autorităţile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale) şi nici nu a 
fost descalificată de vreo instanţă de a mai acţiona ca membru al organelor de conducere, 
administrative şi de supraveghere ale unei societăţi sau de a acţiona în gestionarea sau desfăşurarea 
afacerilor oricărei societăţi. 
De asemenea, nu există nici un conflict între interesele sale private sau alte obligaţii ale sale şi 
interesele S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
2. Misiuc Livia – Director Economic 
Pregătirea şi experienţa: este absolventă a Facultăţii de Ştiinte Economice Iaşi, promoţia 1981 şi 
are experienţă în contabilitate de 25 de ani din care în turism de 5 ani. 
 
Lista societăţilor la care a fost sau este membru al organelor de administrare, conducere sau 

supraveghere, în ultimii 5 ani: 

Perioada Funcţia deţinută Denumirea instituţiei / societăţii 
Membru în prezent 

Da/Nu 
Mar. 2007 – prezent Director Economic S.C. CASA DE BUCOVINA – 

CLUB DE MUNTE S.A. 
Da 

Nov. 2003 – Mar. 2007 Director General S.C. CASA DE BUCOVINA – 
CLUB DE MUNTE S.A. 

Nu 

Nov. 2002 – Nov. 2003 Director Economic S.C. CASA DE BUCOVINA – 
CLUB DE MUNTE S.A. 

Nu 

 
Din declaraţia dată pe propria răspundere rezultă că nu are nici o relaţie de familie cu alţi membri ai 
organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE S.A., că, în cursul ultimilor 5 ani cel puţin, nu a fost condamnată pentru fraudă sau în 
relaţie cu vreo fraudă, nu a fost implicată în nici o procedură de faliment sau lichidare în calitate de 
membru al organelor administrative, de conducere sau de supraveghere din vreo societate 
comercială, nu a suferit nici o incriminare şi sancţiune publică oficială pronunţată de către 
autorităţile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale) şi nici nu a 
fost descalificată de vreo instanţă de a mai acţiona ca membru al organelor de conducere, 
administrative şi de supraveghere ale unei societăţi sau de a acţiona în gestionarea sau desfăşurarea 
afacerilor oricărei societăţi. 
De asemenea, nu există nici un conflict între interesele sale private sau alte obligaţii ale sale şi 
interesele S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
3. Prosciuc Doina – Director F&B şi Dezvoltare 
Pregătirea şi experienţa: este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii 
Al. I. Cuza Iaşi, promoţia 1989 şi de peste 7 ani activează în cadrul S.C. CASA DE BUCOVINA – 
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CLUB DE MUNTE S.A., ocupând succesiv funcţiile de Asistent Manager, Director Executiv şi 
Director Dezvoltare. 
 
Lista societăţilor la care a fost sau este membru al organelor de administrare, conducere sau 

supraveghere, în ultimii 5 ani: 

Perioada Funcţia deţinută Denumirea instituţiei / societăţii 
Membru în prezent 

Da/Nu 
2003 – prezent Director Dezvoltare S.C. CASA DE BUCOVINA – 

CLUB DE MUNTE S.A. 
Da 

2003 – 2003 Director Executiv S.C. CASA DE BUCOVINA – 
CLUB DE MUNTE S.A. 

Nu 

 
Din declaraţia dată pe propria răspundere rezultă că nu are nici o relaţie de familie cu alţi membri ai 
organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE S.A., că, în cursul ultimilor 5 ani cel puţin, nu a fost condamnată pentru fraudă sau în 
relaţie cu vreo fraudă, nu a fost implicată în nici o procedură de faliment sau lichidare în calitate de 
membru al organelor administrative, de conducere sau de supraveghere din vreo societate 
comercială, nu a suferit nici o incriminare şi sancţiune publică oficială pronunţată de către 
autorităţile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale) şi nici nu a 
fost descalificată de vreo instanţă de a mai acţiona ca membru al organelor de conducere, 
administrative şi de supraveghere ale unei societăţi sau de a acţiona în gestionarea sau desfăşurarea 
afacerilor oricărei societăţi. 
De asemenea, nu există nici un conflict între interesele sale private sau alte obligaţii ale sale şi 
interesele S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
4. Ciocoiu-Budu Ana Adagena – Director Cazare 
Pregătirea şi experienţa: este absolventă a Universităţii Transilvania, Braşov, Filologie, 
Specializare Engleză-Germană, promoţia 2001, cât şi a Universităţii Al. I. Cuza, FEEA, Master 
“Dezvoltare şi Promovare Turistică”, promoţia 2006;  de peste 5 ani activează în cadrul S.C. CASA 
DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., ocupând succesiv funcţiile de Asistent Marketing, Şef 
Recepţie, Director Cazare. 
 
Lista societăţilor la care a fost sau este membru al organelor de administrare, conducere sau 

supraveghere, în ultimii 5 ani: 

Perioada Funcţia deţinută Denumirea instituţiei / societăţii 
Membru în prezent 

Da/Nu 
Mar. 2007 – prezent Director Cazare S.C. CASA DE BUCOVINA – 

CLUB DE MUNTE S.A. 
Da 

 
Din declaraţia dată pe propria răspundere rezultă că nu are nici o relaţie de familie cu alţi membri ai 
organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB 
DE MUNTE S.A., că, în cursul ultimilor 5 ani cel puţin, nu a fost condamnată pentru fraudă sau în 
relaţie cu vreo fraudă, nu a fost implicată în nici o procedură de faliment sau lichidare în calitate de 
membru al organelor administrative, de conducere sau de supraveghere din vreo societate 
comercială, nu a suferit nici o incriminare şi sancţiune publică oficială pronunţată de către 
autorităţile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale) şi nici nu a 
fost descalificată de vreo instanţă de a mai acţiona ca membru al organelor de conducere, 
administrative şi de supraveghere ale unei societăţi sau de a acţiona în gestionarea sau desfăşurarea 
afacerilor oricărei societăţi. 
De asemenea, nu există nici un conflict între interesele sale private sau alte obligaţii ale sale şi 
interesele S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
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Organele de supraveghere 
S.C. IMPTAX S.R.L., CUI R12376662, J33/568/10.11.1999, cu sediul în Gura Humorului, Aleea 
Ariniş nr. 1, judeţul Suceava, reprezentată de: Sauciuc Aurel de cetăţenie română, născut la data de 
19.10.1955, în localitatea Dărmăneşti, judeţul Suceava, CNP 1551019335019, CI seria SV nr. 
036850 eliberată de Poliţia Suceava la data de 29.10.1999, domiciliat în Comuna Şcheia, str. Sfântu 
Ilie, jud. Suceava. 
 
Pregătirea şi experienţa: Dl. Sauciuc Aurel este absolvent al Universităţii Al. I. Cuza, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, Iaşi, Secţia Finanţe – Contabilitate, promoţia 1979;  în perioada 1979 – 1999 a 
lucrat la Administraţia, respectiv, Direcţia Finanţelor Publice Botoşani şi Suceava, iar din 1999 
ocupă funcţia de Director al S.C. IMPTAX S.R.L. Gura Humorului – societate proprie de audit financiar 
şi consultanţă. 
În perioada 01.04. 2004 -30.04.2007, S.C. IMPTAX S.R.L. Gura Humorului a fost cenzor la 
S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., iar de la 01.05.2007 este auditor intern la 
societatea respectivă. 
 
Lista societăţilor la care a fost sau este membru al organelor de administrare, conducere sau 

supraveghere, în ultimii 5 ani: 
 

Perioada Funcţia deţinută Denumirea instituţiei / societăţii 
Membru în prezent 

Da/Nu 
2004 – 31.03.2007 Administrator  DUMBRAVA S.A. Fălticeni Nu 
1999 – prezent Director  S.C. IMPTAX S.R.L. Gura 

Humorului – societate proprie de 
audit financiar şi consultanţă 

Da 

1997 – 2005 Administrator  SAB S.A. Rădăuţi Nu 
 
Lista societăţilor la care subscrisa S.C. IMPTAX S.R.L. Gura Humorului a fost sau este membru al 

organelor de administrare, conducere sau supraveghere, în ultimii 5 ani: 

Perioada Funcţia deţinută Denumirea instituţiei / societăţii 
Membru în prezent 

Da/Nu 
01.05.2007 – prezent Auditor intern S.C. CASA DE BUCOVINA – 

CLUB DE MUNTE S.A. 
Da 

01.04.2004–30.04.2007 Cenzor S.C. CASA DE BUCOVINA – 
CLUB DE MUNTE S.A. 

Nu 

01.04.2004–31.03.2007 Administrator S.C. DUMBRAVA S.A. Fălticeni Nu 
01.08.2006 – prezent Cenzor S.C. CONSIR S.A. Siret Da 
01.04.2000–30.06.2004 Cenzor S.C. STIMAS S.A. Suceava Nu 
01.04.1998–30.04.2004 Cenzor S.C. STARMOD S.A. Suceava Nu 

 
Condamnări, sancţiuni aplicate membrilor organelor administrative, de conducere şi 
supraveghere ale Emitentului 
Nici unul dintre membrii organelor administrative, de conducere şi supraveghere ale Emitentului nu 
a suferit nici o condamnare şi nici nu a fost implicat în săvârşirea vreunor fraude în ultimii cinci ani, 
nu a fost subiectul nici unei incriminări publice oficiale şi nici o sancţiune nu a fost aplicată unei 
asemenea persoane de autorităţile de reglementare.  Nici una dintre aceste persoane nu a fost 
vreodată decăzută prin hotărâre judecătorească din dreptul de a îndeplini funcţii de conducere sau 
de a fi membru al organelor administrative şi de supraveghere ale vreunui emitent sau de a acţiona 
şi de a lua decizii privind conducerea afacerilor vreunui emitent. Nici una dintre aceste persoane, 
actionând în calitate de membru al organelor administrative, de conducere şi supraveghere al 
vreunei societăţi nu a fost implicată în ultimii cinci ani, în nici o procedură de faliment sau 
lichidare. 
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14.3.  Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere şi supraveghere 
 
Emitentul declară că nu sunt disponibile informaţii privind vreun potenţial conflict de interese între 
obligaţiile faţă de Emitent şi interese private sau alte obligaţii ale: (i) membrilor organelor de 
administrare, conducere şi supraveghere, a (ii) persoanei din conducerea Emitentului al cărui nume 
poate fi menţionat pentru a dovedi că Emitentul dispune de pregătirea şi experienţa necesară pentru 
conducerea activităţilor sale sau a (iii) fondatorului Emitentului. 
 
14.4. Informaţii privind orice înţelegere, acord cu acţionarii principali, clienţi, furnizori sau alte 
persoane, în temeiul cărora oricare dintre persoanele menţionate la punctul 14.1 a fost aleasă ca 
membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere. 
 
Emitentul declară că nu există nici o înţelegere şi nici un acord încheiat cu vreunul dintre acţionarii 
principali, clienţi, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora (i) vreun membru al organelor de 
administrare, conducere şi supraveghere, sau orice persoană din conducere al cărei nume poate fi 
menţionat pentru a dovedi că Emitentul dispune de pregătirea şi experienţa necesară pentru 
conducerea activităţilor sale a dobândit această calitate sau (ii) acţionarul fondator a fost ales ca 
membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere. 
 
14.5. Detalii privind orice restricţie acceptată de persoanele menţionate la punctul 14.1 privind 
cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al emitentului. 
 
Emitentul declară că nu există nici o restricţie privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a 
participărilor la capitalul social al Emitentului la care să fie supuşi (i) membrii organelor de 
administrare, conducere şi supraveghere,  (ii) orice persoană din conducere al cărei nume poate fi 
menţionat pentru a dovedi că Emitentul dispune de pregătirea şi experienţa necesară pentru 
conducerea activităţilor sale, sau (iii) fondatorul Emitentului. 
 
15. REMUNERAŢII ŞI BENEFICII 
 
15.1. Cuantumul remuneraţiei plătite (inclusiv orice remuneraţii condiţionate sau amânate) şi 
beneficiile în natură acordate de către Emitent şi filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate 
în beneficiul lor de persoana în cauză. 
 
Situaţia drepturilor (remuneraţii şi beneficii) brute obţinute de membrii C.A., conducere, cenzori în 
anii 2005, 2006, 2007. 
 
a) pentru membrii C.A.: 

Nume prenume/  Total venituri brute anuale 
Denumirea Funcţie 2005 2006 2007* 

Trandafir Florica Preşedinte 8.184 11.046 9.200 
Mihăescu Teodor – Horia Membru 8.184 11.046 9.200 
Olar Iosefina Membru 8.184 11.046 9.200 
Gemănar Gheorghe Membru 8.184 11.046 9.200 
Concept Hospitality S.R.L. Membru 9.739 14.280 9.520 
TOTAL 42.475 58.464 46.320 

*Datele pentru anul 2007 sunt până la luna august inclusiv. 
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b) pentru conducerea executivă: 
  Total venituri brute anuale 

Nume prenume Funcţie 
2005 

Premii 
2005*** 

2006 
din care 

premii 
2007* 

Misiuc Livia Director General/ 
Director economic 
de la 22.03.2007 

62.224,86 8.875,86 69.382 3.712 39.978 

Pavel Martin Georgini – 
Mihail** 

Director de Hotel 82.494,83 11.094,83 77.639 4.988 25.468 

Prosciuc Doina Director Dezvoltare 46.224.00 2.219,00 50.582 2.900 36.465 
Chialda Nicoleta Director General 

de la 22.03.2007 
— — 32.100 

Ciocoiu Budu Ana-
Adagena 

Director Hotel 
de la 22.03.2007 

— — 16.050 

TOTAL 190.943,69 22.189,69 197.603 — 150.061 
* Datele pentru anul 2007 sunt până la luna august inclusiv. 
** Dl.Pavel Martin Georgini – Mihail nu mai are calitatea de angajat de la 01.05.2007. 
*** participarea salariaţilor la profit. 
Notă: 

În afară de veniturile menţionate mai sus, Dl. Pavel Martin Georgini – Mihail a beneficiat de 
avantaje în natură materializate în chirie locuinţă de serviciu şi utilităţi astfel: 

- în anul 2004 7.472,88 lei 
- în anul 2005 19.420,53 lei 
- în anul 2006 19.007,28 lei 
- în anul 2007 11.632,88 lei 
TOTAL 57.533,57 lei 

 
c) pentru organele de control (auditorii interni / cenzori): 

Nume Prenume/  Total venituri brute anuale 

Denumire Funcţie 2005 2006 2007* 
Răduţ Simona Cenzor 8.184 11.046,00 4.000 
Imptax SRL Cenzor 9.739 12.766,32 9.520 
Audit Expert Consulting SRL Cenzor 6.820 11.046,00 4.000 
TOTAL 24.743 34.858,32 17.520 
*Datele pentru anul 2007 sunt până la luna august inclusiv. 

 
15.2. Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de Emitent sau filialele sale pentru plata 
pensiilor sau a altor beneficii.  
 
Emitentul nu alocă nici o sumă pentru fondurile de pensii ale membrilor organelor administrative, 
de conducere şi supraveghere ale Emitentului, cu excepţia celor obligatorii prevăzute de legea 
română în vigoare la data prezentului prospect, şi nici pentru alte beneficii similare.  
 
16. FUNCŢIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ŞI DE CONDUCERE 
 
Pentru ultimul exerciţiu al Emitentului, cu excepţia cazului în care se specifică contrariul, se 
furnizează următoarele informaţii pentru fiecare dintre persoanele menţionate la punctul 14.1 primul 
paragraf litera (a): 
 
16.1. Data expirării mandatului pentru persoanele din organele de administrare, conducere sau 
supraveghere 
Data expirării mandatului actualului Consiliu de Administraţie este 18.11.2007. 
Adunarea generală a acţionarilor pentru numirea Consiliului de administraţie a fost convocată 
pentru data de 15.11.2007, convocator publicat în M.O.R. nr. 2724/10.10.2007, Partea a IV-a. 
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16.2. Informaţii privind contractele încheiate între membrii organelor de administrare, conducere şi 
supraveghere şi emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevăzută acordarea de 
beneficii la expirarea contractului  
Emitentul declară că nu sunt încheiate contracte între membrii organelor de administrare, conducere 
şi supraveghere şi Emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevăzută acordarea de 
beneficii la expirarea contractului. 
 
16.3. Informaţii privind comitetul de audit şi comitetul de remunerare ale emitentului, inclusiv 
numele membrilor acestor comitete şi un rezumat al mandatului în temeiul căruia comitetele 
funcţionează. 
Nu sunt consituite comitet de audit şi comitet de remunerare ale Emitentului. 
 
16.4. o declaraţie a emitentului privind respectarea sau nerespectarea de către emitent a regimului 
de administrare a societăţilor comerciale în vigoare în statul său de origine.  
Emitentul declară că respectă regimul de administrare a societăţilor comerciale în vigoare în 
România. 
 
17. SALARIAŢI 
 
17.1. Numărul mediu de angajaţi. 
 
Întreg personalul îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei singure locaţii – Hotelul Best Western 
Bucovina.  Evoluţia personalului societăţii în ultimii ani, structurată pe categorii profesionale, este 
redată în tabelul următor: 

 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 
Număr mediu salariaţi, 
din care: 

76 90 83 84 

Conducere executivă 2 3 3 3 
TESA 5 5 5 5 
Conducere operativă 6 9 9 9 
Gestionari 5 5 5 5 
Agenţi pază 7 5 6 7 
Ospătar 9 12 7 9 
Recepţioneri 4 3 5 4 
Marketing 3 3 3 2 
Cameriste 7 7 11 11 
Maseuri - 1 2 2 
Muncitori întreţinere 5 5 5 5 
Bucătari 12 10 9 9 
Curieri 2 5 5 5 
Îngrijitori 7 14 5 5 
Spălătorese 2 3 3 3 

 
Ca o caracteristică generală, personalul societăţii este tânăr (cu medie de vârstă sub 35 de ani) şi cu 
o foarte buna pregătire profesională.  De-a lungul timpului, media de vârstă pentru angajaţii 
societăţii a evoluat astfel: 

• anul  2003,  33 ani 
• anul  2004,  32 ani 
• anul  2005,  34 ani 
• anul  2006,  35 ani. 
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Din punct de vedere al nivelului de studii şi pregătirii de specialitate, la ora actuală situaţia se 
prezintă astfel: 

• departament recepţie   studii superioare 100% 
• departament marketing studii superioare 100% 
• departament contabilitate studii superioare 100% 
• departament aprovizionare studii superioare  50% 
• departament house keeping studii medii şi pregătire de specialitate 100% 
• departament bucătărie  studii medii şi pregătire de specialitate 80% 
• departament restaurant studii medii şi pregătire de specialitate 50%. 

 
Din punct de vedere al fluctuaţiei personalului, o astfel de situaţie se întâlneşte (fără a crea însă 
probleme) numai la departamentul “restaurant”, în perioada sezonului de vară, când sunt angajaţi pe 
perioadă determinată ajutori de ospătar şi muncitori necalificaţi în proporţie de 40% din personalul 
restaurantului.  Această situaţie se întâlneşte frecvent în zonă la prestatorii de servicii în turism, 
putând considera că variaţia personalului se încadrează în limita de normalitate specifică activităţii 
în turism.  Ca politică generală, societatea optează pentru angajaţi permanenţi. 
Atunci când personalul de la bucătărie şi din restaurant este în număr mare necalificat se iniţiază 
programe de specializare.  În urma unor astfel de programe de specializare, iniţiate şi suportate de 
societate, se asigură condiţiile de calificare impuse. 
 
17.2. Participări şi opţiuni 
Nu este cazul. 
 
17.3. Acorduri care prevăd participarea salariaţilor la capitalul Emitentului. 
Deţineri ale salariaţilor sau opţiuni acordate acestora 
Emitentul declară că nu există deţineri ale salariaţilor în capitalul social al Emitentului şi nici nu au 
fost acordate opţiuni către personalul salariat. 
 
Descrierea oricăror acorduri pentru implicarea salariaţilor în capitalul Emitentului 
Emitentul declară că nu există acorduri încheiate pentru implicarea salariaţilor în capitalul 
Emitentului. 
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18. ACŢIONARI PRINCIPALI 
 
18.1. În măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care 
nu este membru al vreunui organ de administrare, conducere şi supraveghere al emitentului şi care 
deţine, direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului 
care trebuie notificat în temeiul legislaţiei interne aplicabile emitentului, precum şi valoarea 
participării în cauză, sau, în absenţa unor astfel de persoane, o declaraţie negativă adecvată.  
 
Potrivit Legii privind piaţa de capital prin acţionar semnificativ se înţelege persoana fizică, persoana 
juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o 
participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din din drepturile 
de vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor 
în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz. 
 
Prin prisma acestei definiţii, societatea numără doi acţionari semnificativi: 
- Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A. deţine un număr de 104.164.800 acţiuni 

nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 10.416.480 lei reprezentând 
85,4934% din capitalul social;  şi  

- Consiliul Local Gura Humorului deţine un număr de 13.477.200 acţiuni nominative, cu o 
valoare de 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 1.347.720 lei reprezentând 11,0614% din capitalul 
social. 

 
18.2. Informaţii privind situaţia în care acţionarii principali ai emitentului au drepturi de vot 
diferite.  
Emitentul declară că acţionarii principali ai Emitentului nu au drepturi de vot diferite faţă de ceilalţi 
acţionari. 
 
18.3. În măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute de Emitent, se precizează dacă Emitentul 
este deţinut sau controlat, direct sau indirect, şi de către cine; o descriere a naturii controlului şi a 
măsurilor adoptate pentru ca acest control să nu fie exercitat în mod abuziv.  
 
Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A. deţine un număr de 104.164.800 acţiuni 
nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 10.416.480 lei reprezentând 
85,4934% din capitalul social. 
Pentru ca această poziţia de control a acţionarului S.I.F. Muntenia S.A. să nu fie exercitată în mod 
abuziv, s-a recurs atât la separarea funcţiilor privind decizia, execuţia şi supravegherea activităţii 
Emitentului, cât şi la asigurarea unei transparenţe în luarea tuturor deciziilor. 
Emitentul declară că, în prezent, nu există încheiat nici un acord care ar putea genera o schimbare a 
controlului exercitat de S.I.F. Muntenia. 
În Actul constitutiv sau în reglementările interne ale Emitentului nu există nici o prevedere care ar 
putea avea un efect de amânare, suspendare ori prevenire a schimbării controlului asupra 
Emitentului. 
 
18.4. O descriere a acordurilor cunoscute de Emitent a căror aplicare poate genera, la o dată 
ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului. 
Emitentul declară că nu are cunoştinţă de existenţa vreunor acorduri a căror aplicare poate genera, 
la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra Emitentului.  
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19. OPERAŢIUNI CU PERSOANE IMPLICATE  
 
Urmare a analizelor efectuate de auditorul extern pentru anii 2004 – 2006, în aceasta perioadă au 
fost înregistrate o serie de tranzactii cu părţi afiliate.  Conform definiţiei date de auditor, « un 
partener de afaceri este considerat parte afiliată atunci când, prin participarea la capital, drepturi 
contractuale sau grad de rudenie, poate controla, direct sau indirect sau poate influenţa semnificativ 
activitatea Societăţii.  De asemenea, în categoria părţilor afiliate se includ şi persoanele fizice care 
sunt acţionari principali, fac parte din conducere sau sunt membri ai Consiliului de administraţie sau 
ai familiilor angajaţilor societăţii. » 
 
Aceste tranzacţii sunt prezentate în cele ce urmează : 
  - lei - 

  Valoarea tranzacţiei pe ani 
Parte afiliată Tip tranzacţie 2004 2005 2006 
FUN 4 ALL S.R.L. Concesiune teren 

(în calitate de beneficiar)  
 3.517,00  4.752.72 

 Prestari hoteliere  
(în calitate de beneficiar) 

  286,16 

 Prestaţii efectuate pentru clienţii 
hotelului (bar, discotecă)  

0,00 11.600,00 25.0860,00 

COMINCO S.A. 
Bucureşti 

Construcţie şi instalaţii 
(în calitate de prestator) 

369.817,00 145.392,00  

 Construcţie sala Tisa  376.261,00  
 Construcţie sala Tisa 731.946,75 155.886,51 0,00 

 Prestări hoteliere 
(în calitate de beneficiar) 

0,00 505,84 2.389,65 

COMINCO S.A. 
Bucureşti, 

Energie electrică prin refacturare  
(în calitate de intermediar) 

29.181,54 0,00 0,00 

Sucursala Bucovina 
Frasin 

Prestări hoteliere 
(în calitate de beneficiar) 

18.163,69 22.892,17 29.401,08 

COMINCO 
BUCOVINA S.A.  

Energie electrică prin refacturare (în 
calitate de intermediar) 

7.243,68   

 Construcţie săli conferinţă mezanin 
(în calitate de prestator) 

91.614,50 173.016,07 0,00 

 Prestări hoteliere (în calitate de 
beneficiar) 

11.709,45 47.681,62 17.212,80 

MOBILEXTRA 
Câmpulung 
Moldovenesc S.A. 

Furnizor de mobilier 282,74 764,46 0,00 

Consiliul Local Gura 
Humorului 

Ca prestator de servicii edilitare 
(colectare gunoi menajer) 

856,10 6.986,98 22.717,08 

 Prestări hoteliere 
(în calitate de beneficiar) 

6.439,04 26.369,49 8.211,55 

Prosciuc Doina Prestări servicii hoteliere   5.806,59 

 
Societăţile prezentate mai sus sunt considerate părţi afiliate, deoarece : 
• S.C. FUN 4 ALL S.R.L. – are ca acţionar pe fostul director al hotelului Best Western – 
Bucovina, dl. Pavel Martin Georgini Mihail, care avea o implicare semnificativă în luarea deciziilor 
privind dirijarea unor evenimente contractate de S.C. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.  
Contractul de muncă al acestuia cu Emitentul a încetat la data de 01.05.2007; 
Între Emitent şi S.C. FUN 4 ALL S.R.L., a fost încheiat în 05.11.2004 un contract de concesiune în 
care Emitentul, în calitate de concedent, concesionează, pe o perioadă de 15 ani, o parcelă de teren 
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în suprafaţă de 611 mp., pe care concesionarul se obligă să execute o constucţie cu destinaţia pub & 

club. 

La expirarea contractului, concedentul se obligă să preia activele de la concesionar, în schimbul 
transformării acestora în acţiuni, printr-o operaţiune de aport de capital, în urma căreia 
concesionarul va deveni acţionar al Emitentului în conformitate cu valoarea de piaţă a acţiunilor 
Emitentului şi valoarea actualizată a activelor concesionarului din locaţia ce face obiectul 
contractului de concesiune, la o paritate de 1/1. 
În data de 26.10.2007, S.C. FUN 4 ALL S.R.L. a notificat Emitentul în scopul reanalizării unor 
clauze din contractul menţionat. 
• S.C. Cominco S.A. Bucureşti este acţionar la S.C. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., în 
proporţie de deţinere de 2,104% şi are ca Director General pe domnul Gemenar Gheorghe care este 
membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.; 
• S.C. Cominco S.A. Bucureşti, Sucursala Bucovina - Frasin şi S.C. Cominco Bucovina S.A. au 
ca acţionar firma S.C. Cominco S.A. Bucureşti; 
• Consiliul Local Gura Humorului – acţionar şi membru în Consiliul de Administratie al 
S.C. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. (prin mandatar – d-na Olar Iosefina); 
• S.C. Mobilextra Câmpulung Moldovenesc S.A. este acţionar la Casa de Bucovina – Club de 
Munte S.A., în proporţie de deţinere de 0,92% ; 
• Doina Prosciuc, director F&B şi dezvoltare la S.C. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. 
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20. INFORMAŢII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUAŢIA FINANCIARĂ 

ŞI REZULTATELE EMITENTULUI  
 
20.1. Informaţii financiare istorice 
Aspecte generale 
Situaţiile Financiare Auditate ale Emitentului reprezintă situaţiile financiare ale Societaţii întocmite 
în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a, aprobate prin OMF nr. 
1752/2005, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2005. 
Societatea se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 (1) din O.M.F.P. nr. 1.752/2005, 
pe baza indicatorilor determinaţi din Situaţiile financiare aferente anului 2005. 
Situaţiile financiare la 31 decembrie 2006 au fost auditate de către S.C. 3B EXPERT AUDIT S.R.L. 
 
Prospectul indică şi echivalentul în Euro al unor sume în lei.  Cifrele în Euro nu sunt auditate şi 
reprezintă o Conversie de Convenienţă.  Informaţiile financiare (Bilanţul contabil la 31 decembrie 
2006, 2005 şi 2004 şi Contul de Profit şi Pierdere pentru exerciţiile încheiate la 31 decembrie 2006, 
2005 şi 2004) din tabelele de mai jos şi din cuprinsul acestui Prospect (acolo unde nu se indică 
altfel) au fost extrase de către Emitent din Situaţiile Financiare Auditate ale Emitentului.  
În scopul permiterii comparaţiilor, pentru informaţiile incluse în bilant transformările din lei în Euro 
au fost făcute utilizând rata oficială de schimb la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar (1 Euro = 
3,3817 lei la 31 decembrie 2006, 1 Euro = 3,6771 lei la 31 decembrie 2005 şi, respectiv, 1 Euro = 
3,9663 lei la 31 decembrie 2004), iar pentru informaţiile incluse în Contul de Profit şi Pierdere 
aferente fiecărui exerciţiu financiar, transformările din lei în Euro au fost efectuate la cursul mediu 
al anului respectiv (1 Euro = 3,5245 lei în anul 2006, 1 Euro = 3,6234 lei în anul 2005, 1 Euro = 
4,0532 lei în anul 2004). 
 
Detalii Privind Evoluţia Elementelor Bilanţiere 
Evoluţia activelor - aspecte generale 
La 31 decembrie 2006, activele totale ale Emitentului se ridicau la 23,87 milioane lei, faţă de 
19,55 milioane lei la 31 decembrie 2005 şi 14,47 milioane lei la 31 decembrie 2004. 
Creşterea de 22,10% la sfârşitul anului 2006 faţă de sfârşitul anului 2005 se explică prin creşterea 
activelor fixe cu 27,86% şi, în cadrul acestora, a imobilizărilor corporale cu 28,15%, ca urmare a 
reevaluarii Hotelului Best Western Bucovina. 
Creşterea de 33,19% în 2005 faţă de sfârşitul anului 2004 este atribuită în totalitate creşterii 
activelor fixe cu 35,27%.  În plus, aceste creşteri aferente anului 2005 sunt rezultatul punerii în 
funcţiune a sălii de conferinţă TISA şi reevaluării terenurilor din Ariniş şi a sediului de birouri. 
 
Cea mai mare pondere în totalul activelor în perioada 2004–2006 o deţin imobilizările corporale 
(91,82% din total active în 2006, 87,49% din total active în 2005 şi 87,38% în 2004, în valoare 
netă). 
Creanţele comerciale au reprezentat cca. 0,46–2,99% din total active în perioada 2004–2006 (2,99% 
în 2004, 1,07% în 2005 şi 0,46% în 2006).  Acestea au scăzut în 2006 faţă de 2005 cu 47,07%, iar 
în 2005 faţă de 2004 au scăzut cu 51,65%, ceea ce a avut ca efect creşterea perioadei medii de 
încasare cu 6 zile, respectiv la 11 zile (în 2005 aceasta a crescut faţă de 2004 cu 6 zile, iar în 2006 s-
a menţinut la 11 zile). 
Stocurile au reprezentat cca. 0,59–5,93% din total active în perioada 2004–2006 (5,93% în 2004, 
5,23% în 2005 şi 0,59% în 2006).  Stocurile au scăzut în 2006 cu 86,21%, ca urmare a dării în 
folosinţă a obiectelor de inventar. 
Nivelul deţinerilor de numerar şi echivalent de numerar are o pondere scăzută în totalul activelor 
(2,43% în 2004, 4,70% în 2005, 3,40% în 2006), din cauza rambursării creditelor pe termen scurt, 
mediu şi lung şi a dobânzilor aferente acestor credite. 
 



S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. Ofertă publică primară iniţială de acţiuni – Prospect de ofertă 

 77 

Bilanţul contabil pentru anii 2004, 2005 şi 2006 
 Cifre în lei Cifre în Euro 

Indicatori 2004 2005 
Modificare 

anuală % 
2006 

Modificare 
anuală % 

2004 2005 2006 

Active fixe necorporale 49.617 62.170 25,30% 43.765 -29,60% 12.510 16.907 12.942 
Active fixe corporale 12.641.951 17.101.181 35,27% 21.914.542 28,15% 3.187.341 4.650.725 6.480.333 
Active financiare 232.700 50.000 -78,51% 50.000 0,00% - - - 
Total active imobilizate 12.924.268 17.213.351 33,19% 22.008.307 27,86% 3.199.851 4.667.632 6.493.275 
Numerar şi echivalent 118.642 868.565 632,09% 761.748 -12,30% 29.913 236.209 225.256 
Creanţe comerciale 432.977 209.340 -51,65% 110.802 -47,07% 109.164 56.931 32.765 
Stocuri 858.303 1.022.136 19,09% 140.998 -86,21% 216.399 277.973 41.694 
Alte active curente 21.953 4.868 -77,83% 3.582 -26,42% 5.535 1.324 1.059 
Cheltuieli în avans 111.188 229.237 106,17% 841.281 266,99% 28.033 62.342 248.775 
Total active curente 1.543.063 2.334.146 51,27% 1.858.411 -20,38% 389.044 634.779 549.549 
Total activ 14.467.331 19.547.497 35,11% 23.866.718 22,10% 3.588.895 5.302.411 7.042.824 
         
Furnizori comerciali 372.137 381.776 2,59% 179.356 -53,02% 93.825 103.825 53.037 
Credite pe termen scurt 581.340 1.067.920 83,70% 971.996 -8,98% 146.570 290.425 287.428 
Alte obligaţii (pasive) curente 114.375 106.658 -6,75% 118.671 11,26% 28.837 29.006 35.092 
Impozit pe profit curent de plată - - - - - - - - 
Total obligaţii (pasive) curente 1.067.852 1.556.354 45,75% 1.269.765 -18,41% 269.231 423.256 375.481 
Active curente nete 475.211 777.792 63,67% 588.646 -24,32% 119.813 211.523 174.068 

         
Credite pe termen mediu şi lung 2.558.903 3.139.991 22,71% 1.151.317 -63,33% 645.161 853.931 340.455 
Impozit pe profit amânat - - - - - - - - 
Total obligaţii (pasive) non curente 2.558.903 3.139.991 22,71% 1.151.317 -63,33% 645.161 853.931 340.455 
Total obligaţii (pasive)  3.626.755 4.696.345 29,49% 2.421.082 -48,45% 914.392 1.277.187 715.936 
Activ net 10.840.576 14.851.152 37,00% 21.445.636 44,40% 2.674.503 4.025.224 6.326.888 
         
Capital social 10.449.480 11.087.040 6,10% 12.183.960 9,89% 2.634.566 3.015.159 3.602.910 
Prime de capital 371.821 335.965 -9,64% 335.965 0,00% 93.745 91.367 99.348 
Rezerve din reevaluare  3.495.275  8.562.719 144,98% 0 950.552 2.532.075 
Rezerve  19.503 20.170 3,42% 44.774 121,98% 4.917 5.485 13.240 
Rezultat reportat (profit/pierdere) -228 -87.298 38188,60% 318.218 464,52% -57 -23.741 94.100 
Rezultat exerciţiu (profit/pierdere) 299.448 13.336 -95,55% 459.765 3347,55% 75.498 3.627 135.957 
Repartizare profit 299.448 13.336 -95,55% 459.765 3347,55% 75.498 3.627 135.957 
Total capitaluri proprii 10.840.576 14.851.152 37,00% 21.445.636 44,40% 2.657.673 4.035.195 6.205.716 
Total obligatii si capitaluri 14.467.331 19.547.497 35,11% 23.866.718 22,10% 3.572.065 5.312.382 6.921.652 
Sursa:  Situatiile Financiare Anuale Auditate. Sumele în EUR reprezinta o conversie de convenienta. 
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Imobilizări corporale 
În totalul imobilizărilor corporale, 93,31% din valoarea netă înregistrată la sfârşitul anului 2006 o 
reprezintă clădirile şi terenurile aflate în proprietatea Emitentului, în timp ce imobilizările în curs 
reprezintă doar 0,43% din valoarea netă.  La sfârşitul anului 2005, o pondere de 91,39% din 
imobilizările corporale o aveau terenurile şi clădirile, urmate de imobilizări în curs cu o pondere de 
2,07%.  La sfârşitul anului 2004, ponderea clădirilor şi terenurilor în total imobilizări coporale era 
de 86,51%, iar imobilizările în curs reprezentau 5,62%.  Clădirile şi terenurile reprezintă în mare 
parte aport în natură la capitalul social.  În anii 2005 şi 2006 s-au făcut reevaluări ale imobilizărilor 
corporale. 
 
Imobilizări financiare 
Societatea a deţinut în anul 2004 depozite bancare cu scadenţă mai mare de 1 an în sumă de 
232.701 lei, iar în anii 2005 şi 2006 aceste depozite au fost în sumă de 50.000 lei. 
 
Creanţe 
Creanţele comerciale în sold la sfârşitul anului 2006 au fost de 110.802 lei, în scădere cu 47,07% 
faţă de sfârşitul anului 2005, în timp ce la sfârşitul anului 2005 au scăzut faţă de 2004 cu 51,65%. 
Emitentul nu aplică în prezent o politică de estimare a necesarului de provizionare a creanţelor 
neperformante care să ţină cont de vechimea în sold a acestora.  
 
Stocuri 
Stocurile existente în sold la sfârşitul anului 2006 erau de 140.998 lei, în scădere cu 86,21% faţă de 
sfârşitul anului 2005, în principal ca urmare a dării în folosinţă a obiectelor de inventar.  La sfârşitul 
anului 2005, stocurile au crescut cu 19,09% comparativ cu cele de la sfârşitul anului 2004. 
 
Numerarul şi echivalentele de numerar 
Deţinerile de numerar şi echivalent de numerar îşi menţin ponderea scăzută în totalul activelor 
(0,82% în 2004, 4,44% în 2005 şi 3,19% în 2006), din cauza rambursării creditelor pe termen scurt, 
mediu şi lung şi a dobânzilor aferente acestor credite.  Soldul la finele anului 2006 a fost de 761.748 
lei, în scădere comparativ cu soldul la 2005 care a fost de 868.565 lei, care la rândul său a fost în 
creştere faţă de valoarea de la finele anului 2004  (118.642 lei).  La 31 decembrie 2005, soldul 
contului de numerar are o valoare mare, în principal datorită majorării de capital cu 540.000 lei şi a 
încasărilor din emisiunea de obligaţiuni (655.200 lei).  

     - lei - 
 la 

31.12.2004 
la 

31.12.2005 
Modificare 

anuală % 
la 

31.12.2006 
Modificare 

anuală % 

Numerar şi echivalent de numerar 118.642 868.565 632,09% 761.748 -12,30% 

Sursa: Situaţiile Financiare Anuale Auditate     
 
Alte active curente 
Alte active curente existente în sold la sfârşitul anului 2006 au scăzut cu 26,42% faţă de 31 
decembrie 2005, în anul 2005 au scăzut cu 77,83% faţă de decembrie 2004.  Cea mai mare pondere 
în total alte active curente (66,11%) o deţine impozitul pe profit de recuperat. 
 
Detalii privind evoluţia pasivelor şi a capitalului propriu 
Structura pasivului Emitentului s-a modificat semnificativ în anul 2006 faţă de cea din anii 2004 şi 
2005, întrucât capitalurile proprii înregistrează o creştere a ponderii în total pasive, de la 74,93% în 
2004 la 75,97% în 2005, ajungând la 89,86% în 2006.  
 
Obligaţii (datorii) 
În 2006, totalul obligaţiilor a înregistrat o scădere de 48,45% faţă de 2005, având o pondere de 
10,14% în total bilanţ.  În 2006, cea mai mare pondere în totalul datoriilor (2,42 milioane lei în 
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2006, în scădere cu 18,41% faţă de 2005) o au datoriile pe termen scurt (cca. 52,45% din total 
datorii, faţă de 33,14% din total datorii înregistrată în 2005).  
 
Obligaţii (pasive) curente 
La 31.12.2006, totalul pasivelor curente era în valoare de 1,27 milioane lei, în scădere cu 18,41% 
faţă de 31.12.2005, în timp ce, la sfârşitul anului 2005, totalul pasivelor curente era în valoare de 
1,56 milioane lei, în creştere cu 45,75% faţă de 31.12.2004, în principal ca urmare a derulării unor 
contracte de creditare pentru finalizarea Hotelului şi a sălii de conferinţă Tisa. 
 
Datoriile comerciale au scăzut cu 53,02% în corelaţie cu scăderea stocurilor şi creanţelor, având la 
sfârşitul anului 2006 o pondere de 0,75% din total bilanţ şi de 14,12% din total obligaţii curente. 
 
Creditele bancare pe termen scurt, reprezentând porţiunea curentă a creditelor pe termen lung, au 
avut o pondere de cca. 76,55% din aceste pasive curente.  
Emitentul nu înregistrează impozit pe profit de plată. 
 
Restul de 9,32% din total datorii curente a fost reprezentat de grupa eterogenă de „alte datorii 
curente”, în creştere cu 11,02% faţă de anul 2005.  Ponderea cea mai mare în categoria „alte datorii 
curente” (62,64% în 2006 faţă de 68,89% în 2005 şi faţă de doar 78,68% în 2004) o au datoriile 
salariale.  La 31.12.2005 alte obligaţii au scăzut cu 6,75% faţă de 31.12.2004. 
 

Împrumuturi bancare 
Împrumuturile pe termen lung sunt reprezentate de un contract de credit pe termen lung pentru 
investiţii şi de un contract de facilitate de credit pe termen mediu. 
La sfârşitul anului 2006, soldul total al împrumuturilor pe termen mediu şi lung era de 1,15 
milioane lei, în scădere cu 63,33% faţă de sfârşitul anului 2005.  Scopul contractului de credit pe 
termen lung este finanţarea lucrărilor de finalizare a hotelului Best Western Bucovina.  Scopul 
contractului facilitate de credit pe termen mediu este finanţarea sălii de conferinţă TISA şi 
amenajarea terasei mezanin. 
 
Situaţia împrumuturilor la sfârşitul anilor 2005 şi 2006 se prezintă astfel: 

- lei - 
Contract Bilanţ Valoarea rămasă Datorie curentă Datorii > 1an 

31.12.2005 2.410.054 621.560 1.788.494x Contract de credit pe termen 
lung pentru investiţii  31.12.2006 1.477.616x 513.520 964.096 

31.12.2005 595.773 204.276 391.497 Contract de facilitate de credit 
pe termen mediu 31.12.2006 391.497 204.276 187.221 
x) Creditul este contractat în valută în anul 2002 pentru suma de 1,2 mil. USD, rambursabil în 7 ani 
cu perioadă de graţie 1 an (rata anuală fiind de 200.000 USD), diferenţa dintre valoarea rămasă la 
sfârşitul anului 2005 şi valoarea rămasă la începutul anului 2006 provine din evidenţierea contabilă 
a modificării cursului de schimb valutar leu/USD. 

 
Împrumuturile pe termen scurt reprezintă, în fapt, porţiunea curentă a majorităţii creditelor 
menţionate mai sus şi deţin o pondere de 45,78% din totalul împrumuturilor şi 76,55% din totalul 
pasivelor curente. 
 
La sfârşitul anului 2006, soldul total al împrumuturilor pe termen scurt era de 0,97 milioane lei, în 
scădere cu 8,98% faţă de 2005. 
La sfârşitul anului 2006, soldul total al împrumuturilor era de 2,12 milioane lei, în scădere cu 
49,54% faţă de 2005. 
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Datorii comerciale 
Datoriile comerciale la sfârşitul anului 2006 erau de 179.356 lei, în scădere cu 53,02% faţă de 
sfârşitul anului 2005.  Viteza de rotatie a creditelor – furnizor (zile) (calculată ca sold mediu 

furnizori / achiziţii de bunuri (fără servicii)*365) indică o scădere a termenelor de plată acordate de 
furnizori Emitentului în anul 2006, de la 21 zile în 2005, la 2 zile în 2006. 
 
Capitaluri proprii 
Capitalurile proprii sunt în sumă de 21.445.636 lei în anul 2006, în creştere cu 44,4% faţă de anul 
2005, creştere datorată, în principal, repartizării profitului pentru dezvoltare, dar şi creşterii 
rezervelor din reevaluare. 
În anul 2005, capitalurile proprii au crescut cu 37% faţă de anul 2004, creştere datorată, în principal, 
reevaluării activelor societăţii. 
 

SITUAŢIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31.12.2006 
 

Creşteri Reduceri 
Nr. 
crt. 

Element al 
capitalului propriu 

Sold la 
01.01.2006 Total, 

din care 
Prin 

transfer 
Total, 

din care 
Prin 

transfer 

Sold la 
31.12.2006 

        
1 Capital subscris 11.087.040 1.096.920    12.183.960 
2 Patrimoniul regiei       
3 Prime de capital 335.965     335.965 
4 Rezerve din reevaluare 3.495.275 5.074.500  7.056 1.616 8.562.719 
5 Rezerve legale 20.170 22.988 22.988   43.158 
6 Rezerve statutare sau contractuale       
7 Rezerve reprezentand surplusul realizat 

din rezerve din reevaluare 
 1.616 1.616   1.616 

8 Alte rezerve       
9 Actiuni proprii       

10 Rezultatul reportat reprezentand  
profitul nerepartizat sau pierderea 
neacoperita 

- 87.298 436.777 436.777   349.479 

10.1  Sold creditor  436.777 436.777   349.479 
10.2  Sold debitor 87.298      

11 Rezultatul reportat provenit din 
adoptarea pentru prima data a IAS, 
mai putin IAS 29 

 
 

     

11.1  Sold creditor       
11.2  Sold debitor       

12 Rezultatul reportat provenit din 
corectarea erorilor contabile  

 31.261    31.261 

12.1  Sold creditor       
12.2  Sold debitor  31.261    31.261 

13 Rezultatul reportat provenit din 
trecerea la aplicarea Reglementarilor 
contabile conforme cu Directiva a IV-a 
a CEE 

      

13.1  Sold creditor       
13.2  Sold debitor       

14 Profitul sau pierderea exercitiului 
financiar 

13.336 459.765  13.336  459.765 

14.1  Sold creditor 13.336     459.765 
14.2  Sold debitor       

15 Repartizarea profitului 13.336 459.765 459.765 13.336  459.765 

16 TOTAL CAPITALURI PROPRII 14.851.152 6.601.540  7.056  21.445.636 

Sursa: Situaţiile Financiare Auditate 
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Cifra de afaceri pentru anul 2006 este de 4,95 milioane lei, cu 17,70% mai mare decât cea 
înregistrată anul anterior.  Cifra de afaceri prezentată prin conversie, în Euro, este influenţată 
pozitiv şi de evoluţia cursului Euro/lei. 
 
Cheltuielile cu personalul au crescut cu 9,54% în 2006 faţă de 2005.  Ponderea cheltuielilor cu 
personalul în total cheltuieli de exploatare în anul 2006 a fost de 30,06%.  Ca urmare a necesităţii 
armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia UE, ca şi a influenţelor economice ale procesului de 
integrare în UE, Emitentul consideră că ponderea cheltuielilor salariale în total cheltuieli de 
exploatare va creşte începând cu 2007. 
Cheltuielile privind amortizarea au crescut în anul 2006 faţă de anul 2005 cu 20,25% . 
 
Ca o consecinţă a celor de mai sus, profitul operaţional a fost de 515.940 lei, în creştere cu 7,28% 
faţă de 2005, în comparaţie cu creşterea acestui indicator de 238,64% în 2005 faţă de 2004.  Marja 
profitului din exploatare a scăzut în 2006 faţă de 2005 (de la 11,44% la 10,43%) în creştere 
semnificativă faţă de valoarea din 2004 (3,49%). 
 
În 2006, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 26,18% faţă de 2005, până la 415.417 lei, ca rezultat 
direct al creşterii volumului de credite pentru investiţii.  Pe de altă parte, veniturile din dobânzi s-au 
redus cu 28,82%, iar veniturile nete din diferenţele de schimb valutar au crescut cu 332,67%. 
 
Având în vedere evoluţiile descrise mai sus, profitul net al Emitentului a fost de 459.765 lei în 
2006, în creştere cu 3347,55% faţă de anul 2005, când s-a înregistrat un profit net de 13.336 lei, în 
scădere cu 95,55% faţă de anul 2004.  Marja profitului net a crescut în 2006 faţă de 2005 (de la 
0,32% la 9,29%). 
 
Analiza veniturilor pe linii de afaceri 
Ţinând cont de specificul activităţii Emitentului, vânzările din servicii (cazare) sunt predominante 
în totalul veniturilor din exploatare ale Emitentului, dar cu o pondere în scădere astfel: de la 60,48% 
în 2004, la 49,86% în 2005 şi 46,14% în 2006.  Veniturile din servicii au crescut cu 9,45% în 2006 
faţă de 2005, până la 2,30 milioane lei, iar în 2005 faţă de 2004, scăderea a fost de 15,13%.  
 
Veniturile din chirii au înregistrat ponderi mici în totalul veniturilor din exploatare (în 2006 – 
1,23%, în 2005 – 1,49% şi în 2004 – 0,39%). 
Veniturile din alimentaţie publică în 2006 au fost de 2,36 milioane lei, în creştere cu 24,05% faţă de 
2005 şi cu o pondere de 47,17% în total venituri din exploatare. 

        - lei - 

 2004 
% 

în total 
2005 

% 
în total 

modif. 
anuală % 

2006 
% 

în total 
modif. 

anuală % 

Servicii 2.480.588 60,48% 2.105.326 49,86% -15,13% 2.304.370 46,14% 9,45% 
Vânzări din bunuri 1.420.962 34,65% 1.898.956 44,97% 33,64% 2.355.665 47,17% 24,05% 
Venituri din chirii 16.174 0,39% 62.828 1,49% 288,45% 61.186 1,23% -2,61% 
Alte venituri 183.688 4,48% 155.381 3,68% -15,41% 273.037 5,47% 75,72% 

Total venituri din 
exploatare 

4.101.412 100,00% 4.222.491 100,00% 2,95% 4.994.258 100,00% 18,28% 

Sursa: Situaţii financiare auditate        
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Contul de profit şi pierdere 2004-2006 
 

 Cifre în lei Cifre în Euro 
 

2004 2005 
Modificare 

anuală % 
2006 

Modificare 
anuală % 

2004 2005 2006 

         
Venituri din cazare 2.480.588 2.105.326 -15,13% 2.304.370 9,45% 612,007 581.036 653.815 
Venituri din vânzări de mărfuri (alimentaţie publică) 1.420.962 1.898.956 33,64% 2.355.665 24,05% 350,578 524.081 668.369 
Venituri din chirii 16.174 62.828 288,45% 61.186 -2,61% 3,990 17.340 17.360 
Venituri din activităţi diverse 154.299 137.279 -11,03% 227.264 65,55% 38,068 37.887 64.481 
Alte venituri din exploatare 29.389 18.102 -38,41% 45.773 152,86% 7,251 4.996 12.987 
Total venituri din exploatare 4.101.412 4.222.491 2,95% 4.994.258 18,28% 1,011,895 1.165.339 1.417.012 
         
Costul mărfii vândute -1.582.351    -1.276.323    -19,34% -1.715.654    34,42% -390,395    -352.245    -486.779    
Profit brut aferent cifrei de afaceri 2.519.061 2.946.168 16,96% 3.278.604 11,28% 621,499 813.095 930.232 
Cheltuieli cu personalul -1.079.216    -1.229.195    13,90% -1.346.450    9,54% -266,263    -339.238    -382.026    
Amortizarea activelor fixe -350.011    -348.987    -0,29% -419.662    20,25% -86,354    -96.315    -119.070    
Alte cheltuieli de exploatare -947.811    -887.037    -6,41% -996.552    12,35% -233,843    -244.808    -282.750    
Total cheltuieli de exploatare -3.959.389    -3.741.542    -5,50% -4.478.318    19,69% -976,855    -1.032.605    -1.270.625    
         
Rezultat din exploatare (EBIT) 142.023 480.949 238,64% 515.940 7,28% 35,040 132.734    146.387    
EBITDA 492.034 829.936 68,67% 935.602 12,73% 121,394 229.049    265.457    
Cheltuieli cu dobânzile -237.807    -329.232    38,45% -415.417    26,18% -58,671    -90.863    -117.866    
Venituri din dobânzi 43.530    10.927    -74,90% 7.778    28,82% 10,740    3.016    2.207    
Profit (pierdere) din diferenţe de curs valutar 351.737    -150.531    -142,80% 350.236    332,67% 86,780    -41.544    99.372    
Alte venituri/cheltuieli financiare (net)  1.223     1.228    0,41% 0    338    348    
         
Profit înainte de impozitare 299.483    13.336    -95,55% 459.765    3347,55% 73,888    3.681    130.448    
Impozit pe profit - - - - - - - - 
Profit net al exerciţiului 299.483    13.336    -95,55% 459.765    3347,55% 73,888    3.681    130.448    
         
Sursa: Situaţiile Financiare Anuale Auditate 
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Analiza cheltuielilor operaţionale 
În anul 2006, cheltuielile operaţionale au crescut cu 19,69% faţă de 2005.  Ponderea cea mai mare 
în totalul cheltuielilor o deţin cheltuielile salariale (în scădere, ca pondere, de la 32,85% la 30,07% 
şi în creştere, ca valoare, cu 9,54% faţă de 2005).  Ponderea cea mai mare de circa 38,31% în total 
cheltuieli de exploatare o are costul mărfii vândute, în creştere cu 34,42% faţă de 2005, parţial 
datorită creşterii cu 1063,22% a cheltuielilor cu obiecte de inventar, precum şi creşterii cu 25,12% a 
cheltuielilor cu energia şi apa.  Cheltuielile cu obiectele de inventar au crescut semnificativ în anul 
2006 faţă de 2005 datorită intrării în funcţiune a obiectelor de inventar existente pe stoc. 
 
Celelalte cheltuieli de operare au crescut cu 12,35% faţă de 2005, având o pondere de 22,25%.  Din 
categoria acestor alte cheltuieli se detaşează ca pondere cheltuielile cu prestaţiile către terţi 
(cheltuieli cu chirii şi redevenţe, publicitate şi protocol, poşta şi telecomunicaţii etc.) care au o 
pondere de 17,59% în totalul cheltuielilor de exploatare şi au crescut cu cca. 15,63% faţă de 2005. 
        - lei - 

 2004 
% total 

alte chelt 
de expl 

2005 
% total 

alte chelt 
de expl 

modif 
anuală 

% 
2006 

% total 
alte chelt 

de expl 

modif 
anuală 

% 
Redevenţe, chirii 60.190 8,56% 67.673 9,89% 12,43% 27.068 3,44% -60,00% 

Asigurări 34.320 4,88% 29.595 4,33% -13,77% 28.215 3,58% -4,66% 

Reparaţii şi întreţinere 8.195 1,17% 13.405 1,96% 63,58% 20.886 2,65% 55,81% 

Deplasări 48.023 6,83% 22.555 3,30% -53,03% 7.670 0,97% -65,99% 

Reclamă şi publicitate 91.644 13,03% 123.743 18,09% 35,03% 84.846 10,77% -31,43% 

Servicii poştale şi de telecomunicaţii 71.764 10,21% 69.057 10,09% -3,77% 68.829 8,74% -0,33% 

Servicii bancare 33.426 4,75% 40.392 5,90% 20,84% 39.416 5,00% -2,42% 

Cheltuieli cu comisioanele 26.544 3,78% 9.199 1,34% -65,34% 6.181 0,78% -32,81% 

Colaboratori 36.463 5,19% 40.920 5,98% 12,22% 55.230 7,01% 34,97% 

Alte servicii executate de terţi 292.564 41,61% 267.676 39,12% -8,51% 449.285 57,04% 67,85% 

Total cheltuieli cu serviciile prestate 
de terţi 

703.133 74,18% 684.215 77,13% -2,69% 787.626 79,04% 15,11% 

Total alte cheltuieli de exploatare 947.811 100.00% 887.037 100,00% -6,41% 996,552 100.00% 12.35% 

 
Cheltuielile de închiriere şi redevenţe au crescut, de asemenea, cu 3,44%, respectiv cu 9,89% (în 
2006 faţă de 2005, respectiv în 2005 faţă de 2004). 
 
În 2006, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 26,18% faţă de 2005, până la 415.417 lei, ca rezultat 
direct al creşterii volumului de credite pentru investiţii.  Pe de altă parte, veniturile din dobânzi s-au 
redus cu 28,82%, iar veniturile nete din diferenţele de schimb valutar au crescut cu 332,67%. 
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A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 
 

 Denumire indicator 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 
1. Lichiditate     

 Lichiditate curentă Active curente / Datorii curente 2,2443 4,3303 1,46 
 Lichiditatea imediată – testul acid (Active curente-Stocuri) / Datorii curente 1,1596 2,2376 1,35 

2.  Indicatori de risc     
 Gradul de îndatorare Capital împrumutat / Capital propriu 0,2897 0,2652 0,087 

 
Rata de acoperire a dobânzilor 

Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit / Cheltuieli cu 

dobânda 
2,2595 1,0405 2,11 

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)    
 Viteza de rotaţie a stocurilor Costul vânzărilor / Stocul mediu 3,7995 3,8480 7,52 
 Număr de zile de stocare (zile) Stocul mediu / Costul vânzărilor *365 96 95 49 
 Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi (zile) Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri *365 5 11 11 
 Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor (zile) Sold mediu furnizori / Achiziţii de bunuri (fără servicii)*365 19 21 2 
 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate Cifra de afaceri / Active imobilizate 0,3208 0,2450 0,22 
 Viteza de rotaţie a activelor totale Cifra de afaceri / Total active 0,2815 0,2181 0,21 

4. Indicatori de profitabilitate    

 
Rentabilitatea capitalului angajat 

Profitul înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit / Capital 

angajat 
0,1711 0,0182 0,04 

 Marja brută din vânzări Profitul brut din vânzări / Cifra de afaceri *100 5,08% 13,95% 11,54% 
 
B. INDICATORI SPECIFICI 

  31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 
  Bugetat Realizat Bugetat Realizat Bugetat Realizat 
1. Grad de ocupare 28,66 33,49 37,80 32,84 33,49 33,20 
2. Sejur mediu/pax  1,70  1,80  2,00 
3. Nr. camere 130 130 130 130 130 130 

4. 
Preţ mediu/camera/zi* 
(preţ fără T.V.A. şi mic dejun) 

140,32 131,05 137,03 129,04 146,86 148,03 

 Sursa: indicatori calculati de Emitent 
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Evoluţia Fluxurilor de numerar 
Descrierea surselor şi fluxurilor de numerar ale Emitentului a fost tratată la cap. 10.2. 

 - lei - 
 Exerciţiul financiar 
Denumirea elementului 2004 2005 2006 
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:    

Încasări din clienţi 4.573.917 4.919.550 5.569.836 
Plăţi către furnizori şi angajaţi (3.408.657) (3.470.981) (3.573.782) 
TVA plătit (78.399) (130.291) (288.754) 

Trezorerie netă din activităţi de exploatare 1.086.861 1.318.278 1.707.300 
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie:    

Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale (826.157) (1.968.796) (511.333) 
Încasări din vânzări de imobilizări corporale 6.000  23.443 
Dobânzi plătite pentru credite pe termen mediu şi lung (237.807) (231.672) (278.497) 
Dobânzi încasate 43.530 10.927 7.777 

Trezorerie netă din activităţi de investiţie (1.014.434) (2.189.541) (758.610) 
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:    

Încasări din majorare capital social în numerar AA 
13/2005 

48.544 540.000  

Încasări din împrumuturi pe termen mediu - 595.773  
Încasări din împrumuturi pe termen scurt - 269.073  
Încasări din emisiune de obligaţiuni 304.800 655.200  
Rambursări credite pe termen lung şi mediu (664.800) (621.560) (825.836) 
Rambursare credite pe termen scurt -  (16.037) 

Trezorerie netă din activităţi de finanţare  (310.671) 1.438.486 (841.873) 
Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de 
trezorerie 

(238.244) 567.223 (106.817) 

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul 
exerciţiului financiar 

589.586 351.342 918.565 

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul 
exerciţiului financiar 

351.342 918.565 811.748 

Sursa: Situaţiile Financiare Auditate    

 
20.2. Informaţii financiare pro forma  
Întrucât Emitentul a considerat că nu sunt modificări semnificative în valorile brute ale indicatorilor 
financiari şi nu au fost evidenţiate tranzacţii care ar putea afecta activele, pasivele şi rezultatul 
Emitentului, nu se furnizează informaţii financiare pro forma. 
 
20.3. Situaţii financiare 
Dacă întocmeşte atât situaţii financiare anuale proprii, pe bază individuală, cât şi consolidată 
emitentul va include în documentul de înregistrare cel puţin situaţiile financiare anuale consolidate.  
Nu este cazul. 
 
20.4. Auditarea informaţiilor financiare anuale istorice 
 
20.4.1. O declaraţie prin care se atestă că informaţiile financiare istorice au fost auditate. Dacă 

auditorii au refuzat să întocmească un raport de audit privind informaţiile financiare 
istorice sau dacă raportul de audit conţine rezerve sau atenţionări privind imposibilitatea 
exprimării unei opinii, refuzul, rezervele sau atenţionările în cauză se reproduc integral, 
însoţite de o explicaţie.  

În baza contractelor încheiate între Emitent şi S.C. 3B EXPERT AUDIT S.R.L., s-au elaborat 
rapoartele de audit financiar pentru anii 2004, 2005 şi 2006. 
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Opiniile auditorilor cu privire la situaţiile financiare  
Opiniile auditorului redate în cele ce urmează trebuie analizate în strânsă legătura cu Situaţiile 
Financiare Auditate aferente exerciţiilor financiare la care se referă. 
Raportul de audit pentru Situaţiile Financiare Auditate la 31 decembrie 2006 este reprodus în 
continuare: 
 
“RAPORT DE AUDIT FINANCIAR 
 

Către: Acţionarii societăţii comerciale S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
Am auditat Situaţiile financiare anexate aparţinând Societăţii Comerciale CASA DE BUCOVINA – 
CLUB DE MUNTE S.A., cu sediul în localitatea Gura Humorului, Piaţa Republicii nr. 18, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33/718/1998, cod de înregistrare fiscală: RO 10376500, 
întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.752/2005 pentru 
aprobarea Reglementările contabile conforme cu directivele europene (O.M.F.P. nr. 1.752/2005), 
care cuprind bilanţul contabil la data de 31 decembrie 2006, contul de profit şi pierdere, situaţia 
modificării capitalurilor proprii, situaţia fluxului de trezorerie pentru exerciţiul încheiat la această 
dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative.  
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare, în baza 
auditului efectuat. Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de 
Camera Auditorilor din Romania. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerinţelor etice, să 
planificăm şi să realizăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile 
financiare nu conţin denaturări semnificative. 
Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obţinerea probelor de audit referitoare la 
sume şi alte informaţii prezentate în situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de 
raţionamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor ca situaţiile financiare să 
prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În evaluarea riscurilor, auditorul 
analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor 
financiare ale entităţii, cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanţele date, 
dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al 
entităţii. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile 
folosite şi măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum şi 
prezentarea globală a situaţiilor financiare. 
Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a forma o 
bază pentru opinia noastră de audit. 
 
Opinie 
În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, 
poziţia financiară a societăţii, la data de 31.12.2006, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. 
nr. 1.752/2005 şi cu politicile contabile descrise în Notele la situaţiile financiare. 
 
Alte aspecte  
Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor societăţii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat 
pentru a exprima o opinie către acţionarii societăţii cu privire la aspectele semnificative pe care 
trebuie să le conţină un raport de audit financiar şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu 
acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de societate şi de acţionarii acesteia, în 
ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată. 
Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatele operaţiunilor şi 
fluxurile de numerar ale societăţii în conformitate cu cerinţele Standardelor Internaţionale de 
Raportare Financiară, incluzând cerinţele IAS 29 “Raportarea financiară în economiile 
hiperinflaţioniste”, IAS 19 “Beneficiile angajaţilor” şi IAS 39 “Instrumente financiare: recunoaştere 
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şi evaluare”. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care 
nu cunosc reglementările contabile şi legale din Romania, inclusv O.M.F.P. nr. 1.752/2005. 
 
Raport de conformitate al Raportului administratorilor cu situaţiile financiare 
În concordanţă cu prevederile O.M.F.P. nr. 1.752/2005, Anexa, Secţiunea 10, pct. 263, alin. (2), noi 
am examinat Raportul administratorilor, ataşat situaţiilor financiare, din punctul de vedere a 
Secţiunii 9 din acelaşi cadru legal. Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare. 
În Raportul administratorilor noi nu am identificat informaţii financiare care să fie în mod 
semnificativ neconcordante cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare anexate. 
 
Raportul de audit pentru Situaţiile Financiare Auditate la 31 decembrie 2005 este reprodus în 
continuare: 
 
“RAPORT DE AUDIT FINANCIAR 
 

Către: Acţionarii societăţii comerciale CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
Am auditat situaţiile financiare anexate aparţinând Societăţii Comerciale CASA DE BUCOVINA - 
CLUB DE MUNTE S.A., cu sediul în oraşul Gura Humorului, B-dul Bucovinei nr. 4, Jud. Suceava, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33/718/1998, cod unic de înregistrare R10376500, la 
data de 31 Decembrie 2005, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile simplificate 
armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
nr. 306/2002 (O.M.F.P. nr. 306/2002), Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1827/2003 
(O.M.F.P. nr. 1827/2003) privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul 
contabilităţii. Situaţiile financiare cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere şi notele aferente. 
Aceste situaţii sunt responsabilitatea conducerii societăţii. Responsabilitatea noastră este să 
exprimăm o opinie asupra acestor situaţii financiare în baza auditului efectuat. 
Cu excepţia celor menţionate în paragrafele ce urmează, am efectuat auditul conform Standardelor 
Internaţionale de Audit promulgate de Federaţia Internaţională a Contabililor şi adoptate de Camera 
Auditorilor Financiari din România. Aceste norme cer ca auditul să fie planificat şi realizat astfel 
încât să obţinem o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin anomalii semnificative. 
Auditul include examinarea pe bază de teste atât a sumelor cât şi a celorlalte informaţii cuprinse în 
situaţiile financiare. Un audit cuprinde, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite şi a 
estimărilor semnificative făcute de către conducerea societăţii, precum şi evaluarea prezentării în 
ansamblu a situaţiilor financiare. Estimăm că auditul efectuat oferă o bază rezonabilă exprimării 
opiniei. 
 
Nu am urmărit inventarierea faptică a stocurilor fizice, aşa cum se prezintă la data de 31 decembrie 
2005, deoarece această data a fost anterioara perioadei în care noi am fost iniţial angajaţi ca auditori 
ai societăţii. Datorită naturii evidenţelor societăţii, nu am fost convinşi de corectitudinea stocurilor 
cantitative folosind alte proceduri de audit. 
 
Societatea nu are proceduri interne de inventariere adecvate asupra soldului de creanţe şi datorii. 
Inventarierea făcută cu privire la creanţele şi datoriile societăţii nu ne dau certitudinea necesară cu 
privire la recunoaşterea acestor solduri de către debitorii, creditorii societăţii. De aceea, nu putem 
exprima o opinie cu privire la acurateţea acestor solduri. 
În opinia noastră, cu excepţia unor potenţiale ajustări, care poate s-ar fi dovedit necesare conform 
celor descrise în paragrafele 3 şi 4, situaţiile financiare prezintă în mod fidel, în toate aspectele 
materiale, poziţia financiară a societăţii la 31.12.2005, în concordanţă cu Reglementările contabile 
simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin O.M.F.P. nr. 306/2002. 
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Fără a exprima alte rezerve, atragem atenţia asupra următoarelor aspecte: 
Începând cu 01.01.2006, societatea va aplica Reglementarile contabile conforme cu Directivele 
europene menţionate în O.M.F.P. nr. 1752/17.11.2005 (M.O. nr. 1080/30.11.2005, 1080 bis/ 
30.11.2005) şi va înceta aplicarea O.M.F.P. nr. 306/2002. Impactul aplicării O.M.F.P. nr. 
1752/2005 nu poate fi estimat de către societate la această dată. 
Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte situaţia financiară şi rezultatele operaţiunilor 
în conformitate cu reglementările contabile şi principiile contabile acceptate în ţări şi jurisdicţii 
altele decât România. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul 
persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din România. 
 
Raportul de audit pentru Situaţiile Financiare Auditate la 31 decembrie 2004 este reprodus în 
continuare: 
 
Către: Acţionarii societăţii comerciale CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
 
Am auditat situaţiile financiare anexate aparţinând Societăţii Comerciale CASA DE BUCOVINA – 
CLUB DE MUNTE  S.A., cu sediul în oraşul Gura Humorului, B-dul Bucovinei nr. 4, Jud. 
Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33/718/1998, cod unic de înregistrare 
R10376500, la data de 31 Decembrie 2004, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile 
simplificate armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor 
Publice nr. 306/2002 (O.M.F.P. nr. 306/2002), Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
nr. 1827/2003 (O.M.F.P. nr. 1.827/2003) privind modificarea şi completarea unor reglementări în 
domeniul contabilităţii. Situaţiile financiare cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere şi notele 
aferente. Aceste situaţii sunt responsabilitatea conducerii societăţii. Responsabilitatea noastră este 
să exprimăm o opinie asupra acestor situaţii financiare în baza auditului efectuat. 
Cu excepţia celor menţionate în paragrafele ce urmează, am efectuat auditul conform Standardelor 
Internaţionale de Audit promulgate de Federaţia Internaţională a Contabililor şi adoptate de Camera 
Auditorilor Financiari din România.  Aceste norme cer ca auditul să fie planificat şi realizat astfel 
încât să obţinem o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin anomalii semnificative. 
Auditul include examinarea pe baza de teste atât a sumelor cât şi a celorlalte informaţii cuprinse în 
situaţiile financiare. Un audit cuprinde, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite şi a 
estimărilor semnificative făcute de către conducerea societăţii, precum şi evaluarea prezentării în 
ansamblu a situaţiilor financiare. Estimăm că auditul efectuat oferă o bază rezonabilă exprimării 
opiniei. 
Nu am urmărit inventarierea faptică a stocurilor fizice, asa cum se prezintă la data de 31 decembrie 
2004, deoarece această dată a fost anterioară perioadei în care noi am fost iniţial angajaţi ca auditori 
ai societăţii. Datorită naturii evidenţelor societăţii, nu am fost convinşi de corectitudinea stocurilor 
cantitative folosind alte proceduri de audit. 
 
Societatea nu are proceduri interne de inventariere adecvate asupra soldului de creanţe şi datorii. 
Inventarierea făcută cu privire la creanţele şi datoriile societăţii nu ne dau certitudinea necesară cu 
privire la recunoaşterea acestor solduri de către debitorii, creditorii societatii. De aceea, nu putem 
exprima o opinie cu privire la acurateţea acestor solduri. 
 
În opinia noastră, cu excepţia unor potenţiale ajustări, care poate s-ar fi dovedit necesare conform 
celor descrise în paragrafele 3 si 4, situaţiile financiare prezintă în mod fidel, în toate aspectele 
materiale, poziţia financiară a societăţii la 31.12.2004, în concordanţă cu Reglementările contabile 
simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin O.M.F.P. nr. 306/2002. 
 
Fără a exprima alte rezerve, atragem atenţia asupra următorului aspect: 
Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte situaţia financiară şi rezultatele operaţiunilor 
în conformitate cu reglementările contabile şi principiile contabile acceptate în ţări şi jurisdicţii 
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altele decât România. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul 
persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din România. 
 
20.4.2. Indicarea celorlalte informaţii din documentul de înregistrare care au fost auditate de 

auditori.  
Nu este cazul. 
 
20.5. Data celor mai recente informaţii financiare 
Activitatea curentă a Emitentului 
Rezultatele din exploatare pe primele trei trimestre ale anului 2007 sunt la nivelul celor înregistrate 
în anul 2006, în condiţiile în care cifra de afaceri a crescut cu 3,5%.  Creşterea similară (3,6%) a 
cheltuielilor de exploatare s-a realizat în condiţiile creşterii cu 40,8% a cheltuielilor cu amortizarea 
(urmare a încheierii primei etape de dezvoltare prin investiţii şi darea în folosinţă a obiectului 
acestora). 
Rezultatul net al primelor nouă luni ale anului 2007 înregistrează o creştere cu 61,1% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 2006 şi a fost determinată, în principal, de diminuarea cu 58,4% a 
pierderilor financiare. 

Elemente cont de profit şi pierdere la 9 luni 
  - lei -  
 30.09.2006 30.09.2007 Modif. %  
Cifra de afaceri neta  3.878.043 4.014.728 3,52% 
Venituri din exploatare  3.923.984 4.023.149 2,53% 
Cheltuieli materiale  1.936.445 1.887.034 -2,55% 
Cheltuieli cu personalul  1.013.001 1.056.968 4,34% 
Amortizari  296.634 417.594 40,78% 
Cheltuieli de exploatare  3.246.080 3.361.596 3,56% 
Rezultat din exploatare  677.904 661.553 -2,41% 
Venituri financiare 22.627 29.400 29,93% 
Cheltuieli financiare  382.968 179.313 -53,18% 
Rezultat financiar  -360.341 -149.913 58,40% 
Rezultatul curent  317.563 511.640 61,11% 
Venituri totale  3.946.611 4.052.549 2,68% 
Cheltuieli totale  3.629.048 3.540.909 -2,43% 
Rezultatul brut  317.563 511.640 61,11% 
Rezultat net  317.563 511.640 61,11% 
* Situaţiile financiare prezentate mai sus nu au fost auditate. 

 
Menţinerea nivelului activelor totale (scăderea cu numai 0,08%) în primele nouă luni ale anului 
2007 se realizează în condiţiile creşterii cu 1,65% a activelor imobilizate şi a reducerii cu 20,52% a 
activelor curente. 
Creşterea activelor imobilizate este determinată însă de evoluţia pozitivă a activelor financiare, 
sursele băneşti disponibile fiind acumulate pentru o nouă etapă de dezvoltare.  De altfel, activele 
fixe corporale au înregistrat o diminuare cu 1,82%, aferentă cheltuielilor cu amortizarea. 
 

Bilanţ la 9 luni 
  - lei -  
 Indicatori 01.01.2007 30.09.2007 Modif. % 
    
Active fixe necorporale 43.765 28.423 -35,06% 
Active fixe corporale 21.914.542 21.515.468 -1,82% 
Active financiare 50.000 826.464 1552,93% 
Total active imobilizate 22.008.307 22.370.355 1,65% 
Numerar şi echivalent 331.530 101.354 -69,43% 
Creanţe comerciale 544.860 493.585 -9,41% 



S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. Ofertă publică primară iniţială de acţiuni – Prospect de ofertă 

 90 

  - lei -  
 Indicatori 01.01.2007 30.09.2007 Modif. % 
Stocuri 140.998 129.478 -8,17% 
Cheltuieli în avans 841.281 752.881 -10,51% 
Total active curente 1.858.669 1.477.298 -20,52% 
Total activ 23.866.976 23.847.653 -0,08% 
    
Datorii pe termen scurt 1.269.765 738.803 -41,82% 
Total obligaţii (pasive) curente 1.269.765 738.803 -41,82% 
Active curente nete 588.904 738.495 25,40% 
    
Credite pe termen mediu şi lung 1.151.575 1.151.575 0,00% 
Total obligaţii (pasive) non curente 1.151.575 1.151.575 0,00% 
Total obligaţii (pasive)  2.421.340 1.890.378 -21,93% 
Activ net 21.445.636 21.957.275 2,39% 
    
Capital social 12.183.960 12.183.960 0,00% 
Prime de capital 335.965 335.965 0,00% 
Rezerve din reevaluare 8.562.719 8.562.719 0,00% 
Rezerve  44.774 362.991 710,72% 
Rezultat reportat (profit/pierdere) 318.218   
Rezultat exerciţiului (profit/pierdere) 459.765 511.640 11,28% 
Repartizare profit 459.765   
Total capitaluri proprii 21.445.636 21.957.275 2,39% 
Total obligaţii şi capitaluri 23.866.976 23.847.653 -0,08% 
Activ net/acţiune – lei 0,176 0,180  
* Situaţiile financiare prezentate mai sus nu au fost auditate. 

 
20.6. Informaţii financiare intermediare şi alte informaţii  
20.6.1. Dacă Emitentul a publicat informaţii financiare trimestriale sau semestriale de la data 

ultimelor situaţii financiare auditate, informaţiile financiare în cauză trebuie incluse în 
documentul de înregistrare. Dacă informaţiile financiare trimestriale sau semestriale în 
cauză au fost revizuite sau auditate, trebuie inclus, de asemenea, raportul de revizuire sau 
de audit. Dacă nu este cazul, se precizează acest lucru.  

20.6.2. Dacă a fost întocmit cu mai mult de nouă luni după sfârşitul ultimului exerciţiu financiar 
auditat, documentul de înregistrare trebuie să conţină informaţii financiare intermediare, 
care pot să nu fie auditate (caz în care se precizează acest lucru), pentru cel puţin primele 
şase luni ale noului exerciţiu financiar.  

Informaţiile financiare intermediare trebuie să fie însoţite de situaţii financiare comparative pentru 
aceeaşi perioadă a exerciţiului financiar anterior; cu toate acestea, prezentarea bilanţurilor anuale 
este suficientă pentru îndeplinirea cerinţei privind informaţiile comparative din bilanţ.  
 
Informaţiile financiare intermediare au vizat trei trimestre dintr-un exerciţiu financiar (vezi Cap. 
20.5 – Data celor mai recente informaţii financiare) şi nu au fost auditate sau revizuite. 
 
20.7. Politica de distribuire a dividendelor 
Emitentul nu a distribuit dividende de la constituire până în prezent.  Profiturile au fost reinvestite 
pentru realizarea programului de investiţii asumat. 
 
20.8. Proceduri judiciare şi de arbitraj 
Emitentul declară că nu are cunoştinţă de nici o procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj 
care ar putea avea efecte semnificative asupra situaţiei financiare sau asupra profitabilităţii. 
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21. INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
 
21.1. Capitalul social 
Se prezintă următoarele informaţii de la data celui mai recent bilanţ contabil inclus în informaţiile 
financiare istorice: 
 
21.1.1. cuantumul capitalului subscris 
Potrivit Actului constitutiv şi înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, la data de 31.12.2006, 
capitalul social al Emitentului, subscris şi vărsat integral, este în valoare de 12.183.960 lei, divizat 
în 121.839.600 acţiuni ordinare, nominative, egale şi indivizibile, cu o valoare nominală de 0,1 
lei/acţiune, emise în formă dematerializată. 
 
21.1.2. numărul şi caracteristicile principale ale acţiunilor care nu reprezintă capitalul, dacă 

acestea există; 
Nu este cazul. 
 
21.1.3. numărul, valoarea contabilă şi valoarea nominală a acţiunilor deţinute de către Emitent sau 

în numele său ori de către filialele acestuia;  
Nu este cazul. 
 
21.1.4. valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau însoţite de bonuri de subscriere, 

cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere;  
 
În anul 2004 Emitentul a iniţiat o emisiune de obligaţiuni (Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.12.2004) cu 
următoarele caracteristici :  
- Obligaţiuni emise: 8.000; 
- Tipul obligaţiunilor : dematerializate, convertibile în acţiuni, nominative, liber transferabile 

evidenţiate prin înscrieri în cont; 
- Valoare nominală :  120 lei/obligaţiune; 
- Data scadentă : 36 luni de la data subscrierii, 
- Cota de dobândă :  [(BUBID la 6 luni + BUBOR la 6 luni)/2] + 4 % ; 
- Ratele de rambursat: Principal, la 36 de luni de la subscriere; 
- Dobânda : semestrial, variabil dupa formulă 
- Investitor:  S.I.F. MUNTENIA S.A. 
 

TRANSA 
DATA 

SUBSCRIERII 
SUMA 

SUBSCRISA 
NR. 

OBLIGATIUNI 
SCADENTA 

CDB 1 16.12.2004 304.800 2.540 15.12.2007 
CDB 2 24.01.2005 120.000 1.000 23.01.2008 
CDB 3 14.02.2005 535.200 4.460 13.02.2008 
TOTAL  960.000 8.000  

 
În data de 22.09.2006, A.G.E.A. a hotărât răscumpărarea împrumutului obligatar prin conversia 
obligaţiunilor în obligaţiuni.  Majorarea capitalului social cu suma de 960.000 lei, ca urmare a 
conversiei obligaţiunilor în acţiuni, şi cu suma de 49.920 lei, reprezentând conversia datoriei 
scadente aferente dobânzii împrumutului obligatar de la data scadenţei ultimului cupon până la data 
hotărârii de răscumpărare, a fost înregistrată la Registrul Comerţului cu Cererea de menţiuni nr. 
35481/02.10.2006, conform Certificatului de înregistrare menţiuni eliberat în 05.10.2006. 
 
Dobânda aferentă împrumutului obligatar, în sumă totală de 136.920 lei a fost convertită în acţiuni 
la scadenţele cupoanelor semestriale (datorii certe, lichide şi exigibile) astfel: 
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Nivel dobândă 
ANUL TRANŞA 

% LEI 
Valoarea dobânzii 

convertite în acţiuni 

Actul Adiţional de 
majorare a 

capitalului social 
2005 CDB 1 Cupon 1 19% 28.876,67   
 CDB 2 Cupon 1 18% 10.711,23 39.480 AA 14/16.08.2005 
 CDB 3 Cupon 1 15% 39.810,08 39.720 AA 15/21.10.2005 
 CDB 1 Cupon 2 12% 18.338,10 18.360 AA 16/19.01.2006 
Total 2005  97.737,08 97.560  
2006 CDB 2 Cupon 2 12% 7.259,18 7.200 AA 17/30.03.2006 
 CDB 3 Cupon 2  11% 29.677,94 29.640 AA 19/19.05.2006 
 CDB 1 Cupon 3 10% 15.198,25 15.120 AA 20/12.07.2006 
Total 30.06.2006  52.135,37 51.960  
 CDB 2 Cupon 3 10% 5.950,68 5.880 AA 21/21.08.2006 
 CDB 3 Cupon 3 11% 29.194,06 29.160 AA 21/21.08.2006 
 Hot. A.G.E.A. nr. 

1/21.09.2006 
 50.000 49.920 AA 22/22.09.2006 

Total 2006  137.280,11 136.920  

La momentul redactarii prezentului prospect, societatea nu are emise valori mobiliare convertibile, 
de schimb sau care au atasate warante. 
 
21.1.5. informaţii privind condiţiile care reglementează orice drept de achiziţie şi orice obligaţie 

conexă capitalului subscris, dar nevărsat, sau privind orice angajament de majorare a 
capitalului social;  

Nu este cazul. 
 
21.1.6. informaţii privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei 

opţiuni sau al unui acord condiţionat sau necondiţionat prevăzând acordarea unor opţiuni 
asupra capitalului şi detalii privind opţiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la 
care se referă aceste opţiuni;  

Nu este cazul. 
 
21.1.7. evoluţia capitalului social în perioada pentru care se furnizează informaţii financiare 

istorice, cu evidenţierea oricăror modificări survenite.  
 
La înfiinţarea societăţii, capitalul social iniţial a fost stabilit, conform Actului constitutiv, la suma 
de 10.000 lei, vărsat ca aport în numerar. 
 
Structura iniţială a deţinerilor de capital, la înfiinţarea societăţii, a fost următoarea: 

STRUCTURĂ ACŢIONARIAT 
CAPITAL SOCIAL 

DEŢINUT (lei) 
PROCENT  

(%) 

   
World Trade Center Management Romania SA 4.500,00 45,00 % 
Fundaţia "Ion Ghica" 100,00 1,00 % 
S.I.F. Muntenia 4.500,00 45,00 % 
Grupul Financiar Muntenia S.A. 100,00 1,00 % 
MediaGlobe Invest SRL 500,00 5,00 % 
ANTREC Romania 300,00 3,00 % 
 10.000,00 100 ,00% 

 
Ulterior, societatea a parcurs etape succesive de majorare a capitalului social, tabelul următor, aşa 
cum a fost întocmit de auditorul financiar, reflectând schimbările de structură a acţionariatului de-a 
lungul existenţei firmei. 
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MAJORARE CAPITAL SOCIAL 
(lei) DOCUMENT 

total majorare din care în natură 

CAPITAL 
SOCIAL 

TOTAL (lei) 

STRUCTURA ACTIONARIAT 
DUPA MAJORARE 

CAPITAL 
SOCIAL 

DETINUT(lei) 

PROCENT 
(%) 

       
Act Aditional nr. 2 2.058.000 1.547.500 2.068.000  2.068.000 100,0000 
Incheiere autentificare 6016/10.09.1998  496.500  World Trade Center Management Romania SA 705.000 34,0910 
    Fundatia "Ion Ghica" 100 0,0050 
  1.051.000  SIF Muntenia 1.353.000 65,4260 
    Grupul Financiar Muntenia SA 100 0,0050 
    MediaGlobe Invest SRL 500 0,0240 
    ANTREC Romania 300 0,0150 
    Cominco SA 9,000 0,4350 
Act Aditional nr. 3 1.165.200 681.500 3.233.200  3.233.200 100,0000 
Incheiere autentificare 1920/27.09.1999    World Trade Center Management Romania SA 705.000 21,8050 
    Fundatia "Ion Ghica" 200 0,0060 
    SIF Muntenia 1.810.300 55,9910 
    Grupul Financiar Muntenia SA 200 0,0060 
    MediaGlobe Invest SRL 1.200 0,0370 
    ANTREC Romania 300 0,0090 
    Cominco SA 34.500 1,0670 
  681.500  Consiliul Local Gura Humorului 681.500 21,0780 
Act Aditional nr. 4 467.500 16.400 3.700.700  3.700.700 100,0000 
Incheiere autentificare 3662/09.11.2000    World Trade Center Management Romania SA 705.000 19,0500 
    Fundatia "Ion Ghica" 200 0,0050 
    SIF Muntenia 2.235.300 60,4020 
    Grupul Financiar Muntenia SA 200 0,0050 
    MediaGlobe Invest SRL 1.800 0,0490 
    ANTREC Romania 300 0,0080 
    Cominco SA 60.000 1,6210 
  16.400  Consiliul Local Gura Humorului 697.900 18,8590 
Act Aditional nr.5 265.200  3.965.900  3.965.900 100,0000 
Incheiere autentificare 308/06.02.2001    World Trade Center Management Romania SA 705.000 17,7765 
    Fundatia "Ion Ghica" 200 0,0050 
    SIF Muntenia 2.492.000 62,8357 
    Grupul Financiar Muntenia SA 200 0,0050 
    MediaGlobe Invest SRL 1.800 0,0454 
    ANTREC Romania 300 0,0076 
    Cominco SA 68.500 1,7272 
    Consiliul Local Gura Humorului 697.900 17,5975 
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MAJORARE CAPITAL SOCIAL 
(lei) DOCUMENT 

total majorare din care în natură 

CAPITAL 
SOCIAL 

TOTAL (lei) 

STRUCTURA ACTIONARIAT 
DUPA MAJORARE 

CAPITAL 
SOCIAL 

DETINUT(lei) 

PROCENT 
(%) 

       
Act Aditional nr. 6 428.800  4.394.700  4,394,700.00 100,0000 
Incheiere autentificare 213/17.01.2002    World Trade Center Management Romania SA 705.000 16,0421 
    Fundatia "Ion Ghica" 200 0,0046 
    SIF Muntenia 2.908.300 66,1774 
    Grupul Financiar Muntenia SA 200 0.0046 
    MediaGlobe Invest SRL 1.800 0,0410 
    ANTREC Romania 300 0,0068 
    Cominco SA 78.500 1,7862 
    Consiliul Local Gura Humorului 700.400 15,9374 
Act Aditional nr. 7 3.748.860  8.143.560  8.143.560 100,0000 
Incheiere autentificare 4889/    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,9652 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,0044 
    SIF Muntenia 6.777.000 83,2191 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,0044 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,0368 
    ANTREC Romania 480 0,0059 
    Cominco SA 129.360 1,5885 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.154.400 14,1756 
Act Aditional nr. 8 210.000  8.353.560  8.353.560 100,0000 
Incheiere autentificare 5787/04.12.2002    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,9409 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,0043 
    SIF Muntenia 6.987.000 83,6410 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,0043 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,0359 
    ANTREC Romania 480 0,0057 
    Cominco SA 129.360 1,5486 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.154.400 13,8193 
Act Aditional nr. 9 1.800.000  10.153.560  10.153.560 100,0000 
Incheiere autentificare 1181/13.03.2003    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,7741 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,0035 
    SIF Muntenia 8.712.000 85,8024 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,0035 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,0295 
    ANTREC Romania 480 0,0047 
    Cominco SA 204.360 2,0127 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.154.400 11,3694 
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MAJORARE CAPITAL SOCIAL 
(lei) DOCUMENT 

total majorare din care în natură 

CAPITAL 
SOCIAL 

TOTAL (lei) 

STRUCTURA ACTIONARIAT 
DUPA MAJORARE 

CAPITAL 
SOCIAL 

DETINUT(lei) 

PROCENT 
(%) 

       
Act Aditional nr. 10 211.560 102.600 10.365.120  10.365.120 100,0000 
Incheiere autentificare 152/16.01.2004    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,75831 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,00347 
    SIF Muntenia 8.712.000 84,05113 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,00347 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,02894 
    ANTREC Romania 480 0,00463 
    Cominco SA 204.360 1,97161 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.263.360 12,18857 
  102.600  Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,9898% 
Act Aditional nr. 11 36.120  10.401.240  10.401.240 100,0000 
Incheiere autentificare 1912/24.03.2004    World Trade Center Management Romania SA 78,600 0,75570 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,00350 
    SIF Muntenia 8,712,000 83,75920 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,00350 
    MediaGlobe Invest SRL 3,000 0,02880 
    ANTREC Romania 480 0,00460 
    Cominco SA 204,360 1,96480 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.299.480 12,49350 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,98640 
Act Aditional nr. 12 48.240 4.620 10.449.480  10.449.480 100,0000 
Incheiere autentificare 6927/25.10.2004    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,75220 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0.00340 
    SIF Muntenia 8.712.000 83,37260 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,00340 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,02870 
    ANTREC Romania 480 0,00460 
    Cominco SA 204.360 1,95570 
  4,620  Consiliul Local Gura Humorului 1.347.720 12,89750 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,98190 
Act Aditional nr. 13 540.000  10.989.480  10.989.480 100,0000 
Incheiere autentificare 2762/26.05.2005    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,7152 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,0033 
    SIF Muntenia 9.222.000 83,9166 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,0033 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,0273 
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MAJORARE CAPITAL SOCIAL 
(lei) DOCUMENT 

total majorare din care în natură 

CAPITAL 
SOCIAL 

TOTAL (lei) 

STRUCTURA ACTIONARIAT 
DUPA MAJORARE 

CAPITAL 
SOCIAL 

DETINUT(lei) 

PROCENT 
(%) 

       
    ANTREC Romania 480 0,0044 
    Cominco SA 234.360 2,1326 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.347.720 12,2637 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,9336 
Act Aditional nr. 14 39.480  11.028.960  11.028.960 100,0000 
Incheiere autentificare 3842/16.08.2005    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,7127 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,0033 
    SIF Muntenia 9.261.480 83.9742 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,0033 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,0272 
    ANTREC Romania 480 0,0044 
    Cominco SA 234.360 2,1250 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.347.720 12,2198 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,9303 
Act Aditional nr. 15 39.720  11.068.680  11.068.680 100,0000 
Incheiere autentificare 4883/21.10.2005    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,71011 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,00325 
    SIF Muntenia 9.301.200 84,03170 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,00325 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,02710 
    ANTREC Romania 480 0,00434 
    Cominco SA 234.360 2,11733 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.347.720 12,17598 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,92694 
Act Aditional nr. 16 18.360  11.087.040  11.087.040 100,0000 
Incheiere autentificare 578/19.01.2006    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,70890 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,00320 
    SIF Muntenia 9.319.560 84,05810 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,00320 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,02710 
    ANTREC Romania 480 0,00430 
    Cominco SA 234.360 2,11380 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.347.720 12,15580 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,92540 
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MAJORARE CAPITAL SOCIAL 
(lei) DOCUMENT 

total majorare din care în natură 

CAPITAL 
SOCIAL 

TOTAL (lei) 

STRUCTURA ACTIONARIAT 
DUPA MAJORARE 

CAPITAL 
SOCIAL 

DETINUT(lei) 

PROCENT 
(%) 

       
Act Aditional nr. 17 7.200  11.094.240  11.094.240 100,0000 
Incheiere autentificare 2168/30.03.2006    World Trade Center Management Romania SA 78,600 0,70850 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,00320 
    SIF Muntenia 9.326.760 84,06850 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,00320 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,02700 
    ANTREC Romania 480 0,00430 
    Cominco SA 234.360 2,11240 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.347.720 12,14790 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,92480 
Act Aditional nr. 19 29.640  11.123.880  11.123.880 100,0000 
Incheiere autentificare 1130/19.05.2006    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,70660 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,00320 
    SIF Muntenia 9.356.400 84,11090 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,00320 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,02700 
    ANTREC Romania 480 0,00430 
    Cominco SA 234.360 2,10680 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.347.720 12,11560 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102,600 0,92230 
Act Aditional nr. 20 15.120  11.139.000  11.139.000 100,0000 
Incheiere autentificare 1651/12.07.2006    World Trade Center Management Romania SA 78.600 0,70660 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,00320 
    SIF Muntenia 9.371.520 84,13250 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,00320 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,02690 
    ANTREC Romania 480 0,00430 
    Cominco SA 234.360 2,10400 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.347.720 12,09910 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,92110 
Act Aditional nr. 21 35.040  11.174.040  11.174.040 100,0000 
Incheiere autentificare 4551/22.08.2006    SIF Muntenia 9.406.560 84,18230 
     Consiliul Local Gura Humorului 1.347.720 12,06120 
    World Trade Center Management Romania 78.600 0,70340 
    Cominco SA 234.360 2,09740 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,02680 
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MAJORARE CAPITAL SOCIAL 
(lei) DOCUMENT 

total majorare din care în natură 

CAPITAL 
SOCIAL 

TOTAL (lei) 

STRUCTURA ACTIONARIAT 
DUPA MAJORARE 

CAPITAL 
SOCIAL 

DETINUT(lei) 

PROCENT 
(%) 

       
    ANTREC Romania 480 0,00430 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,00320 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,00320 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,91820 
Act Aditional nr. 22 1.009.920  12.183.960  12.183.960 100,0000 
Incheiere autentificare din 22.09.2006    SIF Muntenia 10.416.480 85,4934 
    Consiliul Local Gura Humorului 1.347.720 11,0614 
    World Trade Center Management Romania 78.600 0,6451 
    Cominco SA 234.360 1,9235 
    MediaGlobe Invest SRL 3.000 0,0246 
    ANTREC Romania 480 0,0039 
    Grupul Financiar Muntenia SA 360 0,0030 
    Fundatia "Ion Ghica" 360 0,0030 
    Mobilextra Campulung Moldovenesc 102.600 0,8421 
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Conform constatărilor auditorului financiar, capitalul social la 31.12.2006, în sumă de 12.183.960 
lei, este compus din : 

- aport în natură :   2.352.620 lei ; 
- aport in numerar : 9.831.340 lei. 

 
21.2. Actul constitutiv şi statutul 
 
21.2.1. Descrierea obiectului de activitate al Emitentului  
 
Descrierea obiectului de activitate al Emitentului 
Art. 5 al Actului Constitutiv, în cele două subpuncte ale sale, cuprinde detalierea obiectului de 
activitate al societăţii.  Articolul respectiv are următorul conţinut: 
 
5.1. Obiectul principal de activitate al societăţii este:  Hoteluri – Cod CAEN 5510 
 
5.2. Societatea mai are următoarele obiecte secundare de activitate: 

Cod CAEN Activitate secundară 
5521 Tabere de tineret şi refugii montane 
5530 Restaurante 
5522 Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote 
5523 Alte mijloace de cazare 
5540 Baruri 
5551 Cantine 
5552 Alte unităţi de preparare a hranei 
6021 Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic 
6022 Transporturi cu taxiuri 
6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale 
7011 Dezvoltare (promovare) imobiliară 
7012 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
7031 Agenţii imobiliare 
7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract 
7121 Închirierea altor mijloace de transport terestru 
7140 Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n.c.a 
7260 Alte activităţi legate de informatică 
7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj 
7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 
7415 Activităţi de management ale holdingurilor 
7420 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea 
7440 Publicitate 
7470 Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor 
9262 Alte activităţi sportive 
9272 Alte activităţi recreative 
9302 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 
9304 Activităţi de întreţinere corporală 
4545 Alte lucrări de finisare 
2211 Editarea cărţilor 
2221 Tipărirea ziarelor 
2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 
2225 Alte lucrări de tipografie 
6330 Activităţi ale agenţiilor de voiaj şia tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică 

n.c.a. 
5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 
5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun 
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5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare 

5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a. 
5250 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe 
5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectueză prin magazine 
7485 Activităţi de secretariat şi traducere 
7486 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică 
7487 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor 
9233 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 
9234 Alte activităţi de spectacole n.c.a. 
4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu 
5190 Comerţ cu ridicata al altor produse 
0502 Piscicultura 

 
21.2.2. Rezumatul prevederilor din actul constitutiv, statutul, procedurile şi alte reglementări 

interne ale emitentului privind membrii organelor de administrare, conducere şi 
supraveghere.  

 
În şedinţa Adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 24.08.2007, s-a aprobat  
modificarea Actului constitutiv în conformitate cu modificările survenite în materia societăţilor 
comerciale. 
 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
Conform actului constitutiv, Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere şi 
decizie al societăţii. Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte în şedinţă ordinară sau 
extraordinară, conform legii. 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o 
dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exerciţiului financiar şi are următoarele atribuţii: 
a) de a discuta, modifica sau aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor 

administratorilor şi ale auditorilor financiari, să fixeze dividendul şi să stabilească data până la 
care acestea se vor plăti acţionarilor; 

b) de a alege şi revoca administratorii, de a fixa remuneraţia cuvenită administratorilor pentru 
exerciţiul financiar în curs, de a le fixa garanţia şi de a se pronunţa asupra gestiunii 
administratorilor; 

c) de a alege şi demite auditorul financiar şi de fixa durata minimă a contractului de audit 
financiar; 

d) de a stabili programele de activitate, planul de investiţii şi bugetul de venituri şi cheltuieli al 
societăţii pentru exerciţiul financiar următor; 

e) de a hotărî gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii; 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se întruneşte ori de cîte ori este necesar a lua o 
hotărâre privind: 
a) schimbarea formei juridice a societăţii; 
b) mutarea sediului societăţii; 
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 
d) majorarea sau reducerea capitalului social; 
e) fuziunea cu alte societăţi sau dizolvarea societăţii; 
f) emisiunea de obligaţiuni; 
g) conversia obligaţiunilor în acţiuni; 
h) aprobarea actelor juridice de înstrăinare, dobândire, schimb sau constituire de garanţie a unor 

active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, precum şi contractarea de împrumuturi 
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bancare şi dobândirea/înstrăinarea de valori mobiliare, a căror valoare depăşeşte individual sau 
cumulat, pe durata exerciţiului financiar, 20% din valoarea activelor imobilizate mai puţin 
creanţele; 

i) să aprobe închirierile de active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare 
individuală sau cumulată faţă de acelaşi contractant sau persoane implicate ori afiliate depăşeşte 
20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creanţele la data încheierii actului 
juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an depăşind aceeaşi valoare. 

j) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesară 
hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

 
Consiliul de administraţie 
Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie ales pe o perioadă de patru ani, format 
din cinci membri, temporari şi revocabili, ale cărui atribuţii sunt cele stabilite prin lege sau înscrise 
în actul constitutiv. 
Consiliul de Administraţie are obligaţia de a lua toate măsurile şi a iniţia toate acţiunile care se 
impun, conform prevederilor legale şi ale Actului constitutiv, pentru realizarea obiectului de 
activitate al societăţii. 
Consiliul de Administraţie este prezidat de un preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către 
vicepreşedinte.  Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi dintre administratori, în cadrul primei 
şedinţe a Consiliului de Administraţie.  Preşedintele Consiliului de Administraţie poate fi şi director 
general. 
 
Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii: 
a) să respecte şi să pună în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor; 
b) să organizeze, coordoneze şi să conducă activitatea societăţii; 
c) să aprobe organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare, alte regulamente şi 

instrucţiuni cu caracter intern; 
d) să urmărească, să analizeze lunar indicatorii tehnico-economici ai societăţii şi să ia măsurile 

ce se impun pentru îmbunătăţirea continuă a acestora; 
e) să urmărească realizarea obiectului de activitate, a strategiei şi politicilor societăţii; 
f) să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societăţii şi să prezinte bilanţul 

contabil şi contul de profit şi pierderi, raportul de gestiune şi celelalte acte justificative 
corespunzătoare exerciţiului precedent în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor; 

g) să prezinte auditorului financiar şi auditorului intern, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua 
stabilită pentru întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor, bilanţul contabil şi contul 
de profit şi pierderi al exerciţiului financiar precedent, însoţit de raportul administratorilor şi 
de documentele justificative; 

h) să pună la dispoziţia acţionarilor raportul auditorului financiar cu 15 zile înainte de 
întrunirea adunării generale, iar situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de 
administraţie şi propunerea privind distribuirea de dividende, de la data convocării adunării 
generale; 

i) să facă propuneri pentru strategia societăţii, programul de activitate, planul de investiţii, 
bugetul de venituri şi cheltuieli şi să le prezinte spre dezbatere şi aprobare Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor; 

j) să convoace adunarea generală a acţionarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de 
competenţa acesteia, în baza hotărârii consiliului de administraţie sau la cererea acţionarilor 
reprezentând cel puţin 5% din capitalul social; 

k) să aprobe actele juridice de înstrăinare, dobândire, schimb sau constituire de garanţie a unor 
active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, precum şi contractarea de 
împrumuturi bancare şi dobândirea/înstrăinarea de valori mobiliare, a căror valoare nu 
depăşeşte individual sau cumulat, pe durata exerciţiului financiar, 20% din valoarea 
activelor imobilizate mai puţin creanţele; 
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l) să îndeplinească orice alte sarcini impuse de lege sau date de Adunarea Generală a 
Acţionarilor. 

 
Consiliul de Administraţie de întruneşte de câte ori este necesar, cel puţin o dată la trei luni, la 
convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui. 
Administratorii pot fi oricând revocaţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor. 
 
Calitatea de administrator se pierde şi când, din motive personale, administratorul îşi dă demisia. 
În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administraţie 
procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a 
acţionarilor. 
 
Administratorii sunt solidari răspunzători faţă de societate pentru: 

a) realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari; 
b) existenţa reală a dividendelor plătite; 
c) existenţa registrelor şi evidenţelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; 
d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor; 
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun. 

 
Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:  

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;  
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;  
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;  
d) supravegherea activităţii directorilor;  
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea 

hotărârilor acesteia;  
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
g) alte atribuţii primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a 

acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990. 
 
Conducerea societăţii 
Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe 
unul dintre ei director general. 
Directorii sunt responsabili de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele 
obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau 
de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor; 
Modul de organizare a activităţii directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administraţie. 
 
Structurile de control 
Conform prevederilor Actului Constitutiv, gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de 
auditorul intern financiar conform reglementărilor legale în vigoare. 
 
Auditorul intern financiar are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) să supravegheze şi să verifice gestiunea economico-financiară, să verifice dacă bilanţul 
contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite, în concordanţă cu registrele 
societăţii, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a 
făcut conform regulilor stabilite pentru bilanţul contabil; 

b) să întocmească un raport amănunţit asupra celor prezentate mai sus şi, dacă este cazul, să 
facă propuneri concrete Adunării Generale a Acţionarilor; 

c) să verifice dacă registrele societăţii sunt corect ţinute; 
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d) să participe la Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare, putând cere inserarea în 
ordinea de zi a propunerilor considerate necesare ori să aducă la cunoştinţa acţionarilor 
încălcările constatate în administrarea societăţii; 

e) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale prezentului act constitutiv să fie respectate de 
administratori, aducând la cunoştinta acestora neregulile constatate; 

f) să ducă la îndeplinire atribuţiile revenite prin lege. 
g) să întocmească rapoarte cu privire la neregulile constatate în activitatea de execuţie, la 

solicitarea Consiliului de Administraţie. 
Auditorul intern financiar răspunde solidar faţă de societate, alături de administratori, pentru: 

a) realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari în contul capitalului social; 
b) existenţa reală a dividendelor plătite; 
c) existenţa registrelor cerute de lege şi actul constitutiv şi corecta lor ţinere; 
d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor; 
e) stricta îndeplinire a obligaţiilor pe care legea sau actul constitutiv le impun. 

 
Societatea organizează auditul intern potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
La data depunerii la O.R.C. a Actului constitutiv aprobat în şedinţa Adunării generale a acţionarilor 
din 24.08.2007, auditorul financiar al societăţii este : S.C. 3B EXPERT AUDIT S.R.L., persoană 
juridică română cu sediul în Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 114, sector 2, înregistrată la 
O.R.C.T.M.B. sub nr. J40/6669/1998, CUI R10767770, membru al Camerei Auditorilor Financiari 
din Romania (CAFR) cu nr. autoriz. 073/31.05.2001, reprezentată legal prin d-na Bădiu Anişoara 
Adriana, administrator, membru al C.A.F.R. cu nr.certif. C77/2000. 
 
Auditorul intern este S.C. IMPTAX S.R.L., CUI R12376662, J33/568/10.11.1999, cu sediul în 
Gura Humorului, Aleea Ariniş nr. 1, judeţul Suceava, reprezentată prin dl. Sauciuc Aurel de 
cetăţenie română, născut la data de 19.10.1955, în localitatea Dărmăneşti, judeţul Suceava, 
CNP 1551019335019, C.I. seria SV nr. 036850 eliberată de Poliţia Suceava la data de 29.10.1999, 
domiciliat în Comuna Şcheia, str. Sfântu Ilie, jud. Suceava. 
 
21.2.3. O descriere a drepturilor, privilegiilor şi restricţiilor conexe fiecărei clase de acţiuni 

existente. 
 
Acţiunile Emitentului sunt acţiuni nominative, dematerializate, emise în lei care conferă 
deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale în conformitate cu dispoziţiile legii societăţilor comerciale, 
ale reglementărilor aplicabile pieţei de capital şi ale Actului constitutiv.  Emitentul recunoaşte un 
singur proprietar pentru o singură acţiune.  Fiecare acţiune subscrisă şi plătită conferă dreptul de a 
participa la adunările generale ale acţionarilor, dreptul la un singur vot, egal, în adunarea generală a 
acţionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de 
informare şi verificarea administrării şi conducerea financiară a societăţii, dreptul preferenţial de 
subscripţie a acţiunilor nou emise de societate, dreptul de a înstrăina acţiunile, dreptul asupra 
bunurilor rezultate din lichidarea societăţii. 
Emitentul doreşte ca la finalul Ofertei Publice de Vânzare să întreprindă toate demersurile necesare 
în vederea tranzacţionarii acţiunilor sale pe platforma Bursei de Valori Bucureşti.  Cu această 
ocazie acţiunile sale vor deveni liber tranzacţionabile şi le va fi alocat un cod ISIN ce va fi emis 
dupa închiderea Ofertei. 
Toate acţiunile Emitentului (inclusiv cele din Ofertă) sunt guvernate de legea societăţilor 
comerciale şi reglementările şi normele aplicabile pieţei de capital în vigoare. 
 
Evidenţa acţiunilor 
Acţiunile sunt înscrise în registrul acţionarilor, iar în prezent, registrul acţionarilor este ţinut la 
sediul societăţii prin grija Consiliului de Administraţie.  Conform Actului Constitutiv al societăţii, 
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registrul acţionarilor poate fi ţinut şi în sistem computerizat, în condiţiile prevăzute de lege, de către 
o societate de registru independent, în baza unui contract de registru. 
În cazul în care valorile mobiliare emise de Emitent vor fi admise la tranzacţionare la B.V.B., 
registrul acţionarilor va fi ţinut de către S.C. Depozitarul Central S.A. 
 
21.2.4. O descriere a măsurilor necesare pentru modificarea drepturilor acţionarilor şi, în cazul în 

care condiţiile sunt mai stricte decât cele minime prevăzute de lege, o menţiune a acestui 
lucru. 

 
La data prezentului prospect toate acţiunile Emitentului sunt ordinare, făcând aşadar parte din 
aceeaşi clasă de acţiuni şi conferând fiecare posesorilor câte un drept de vot în Adunarea Generală, 
respectiv dreptul la repartizarea beneficiilor proporţional cu participarea la capitalul social. 
 
În cazul în care Emitentul va mai dori să-şi modifice clasele de acţiuni va trebui să ţină seama de 
prevederea Legii societăţilor comerciale potrivit căreia acţiunile din categoria celor cu dividend 
prioritar fără drept de vot nu pot depăşi mai mult de 1/4 din capitalul social al Emitentului trebuind 
să aibă în acelaşi timp aceeaşi valoare nominală ca şi cele ordinare.  În acelaşi timp, reprezentanţii, 
administratorii sau auditorii Emitentului nu vor putea fi titularii unor astfel de acţiuni. 
 
21.2.5. O descriere a condiţiilor în care sunt convocate adunările generale anuale şi adunările 

generale extraordinare ale acţionarilor, inclusiv a condiţiilor de admitere în adunările 
generale. 

 
Prevederile următoare sunt preluate din Actul constitutiv: 
Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte în şedinţă ordinară sau extraordinară, conform legii. 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se întruneşte ori de cîte ori este necesar a lua o 
hotarare privind: 

a) schimbarea formei juridice a societăţii; 
b) mutarea sediului societăţii; 
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 
d) majorarea sau reducerea capitalului social; 
e) fuziunea cu alte societăţi sau dizolvarea societăţii; 
f) emisiunea de obligaţiuni; 
g) conversia obligaţiunilor în acţiuni; 
h) aprobarea actelor juridice de înstrăinare, dobândire, schimb sau constituire de garanţie a 

unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, precum şi contractarea de 
împrumuturi bancare şi dobândirea/înstrăinarea de valori mobiliare, a căror valoare 
depăşeşte individual sau cumulat, pe durata exerciţiului financiar, 20% din valoarea 
activelor imobilizate mai puţin creanţele; 

i) să aprobe închirierile de active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror 
valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi contractant sau persoane implicate ori 
afiliate depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creanţele la data 
încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an depăşind 
aceeaşi valoare. 

j) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesara 
hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

 

Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară sau Extraordinară se va face cu respectarea 
procedurilor şi formalităţilor impuse de lege. 
 



S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. Ofertă publică primară iniţială de acţiuni – Prospect de ofertă 

 105 

Şedinţele se vor ţine la sediul societăţii sau în alt loc stabilit de consiliul de administraţie, la data şi 
ora fixate în convocator care, în mod obligatoriu, va trebui să cuprindă şi ordinea de zi cu 
menţionarea explicită a tuturor problemelor ce urmează a fi dezbătute. 
 
Validarea deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor, ordinară sau extraordinară, se face potrivit 
legii. 
 
21.2.6. Descriere sumară a oricăror prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament 

care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau prevenirea schimbării controlului 
asupra emitentului. 

 
Nici în Actul constitutiv şi nici în alte proceduri sau reglementări interne ale Emitentului nu sunt 
stipulate clauze privind amânarea, suspendarea ori prevenirea schimbării controlului asupra 
societăţii. 
 
21.2.7. Menţionarea oricăror prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament care 

stabilesc o limită peste care participările la capital trebuie făcute publice, după caz. 
 
Nu există astfel de prevederi în Actul Constitutiv şi nici în alte proceduri sau reglementări interne 
ale Emitentului. 
 
Dacă Emitentul va fi admis la tranzacţionare pe piaţa B.V.B., prevederile actului constitutiv vor fi 
completate cu următoarele:  
- În cazul operaţiunilor de achiziţie sau vânzare a acţiunilor Emitentului care fac ca drepturile de 

vot deţinute de o persoană să atingă, să depăşească sau să scadă sub unul din pragurile de 5%, 
10%, 20%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana respectivă are 
obligaţia să informeze, în maximum 3 zile lucrătoare de la momentul luării la cunoştinţă a 
respectivei operaţiuni, în mod concomitent, societatea, C.N.V.M şi piaţa reglementată pe care 
sunt tranzacţionate respectivele valori mobiliare. Emitentul primind o astfel de informare trebuie 
să aducă la cunoştinţa publicului operaţiunea în cauză în maximum 3 zile lucrătoare. 

- În situaţia în care Emitentul dobândeşte sau îşi înstrăinează propriile acţiuni are obligaţia ca în 
cel mult 4 zile lucrătoare de la data dobândirii sau înstrăinării să facă public procentul acţiunilor 
proprii deţinute, dacă acest procent atinge, depăşeşte sau scade sub pragurile de 5 %, respectiv 
10 % din totalul drepturilor de vot.  Acest procent este stabilit pe baza numărului total de acţiuni 
la care sunt ataşate drepturi de vot. 

 
21.2.8. O descriere a condiţiilor impuse de actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament pentru 

modificarea capitalului social, dacă aceste condiţii sunt mai stricte decât condiţiile minime 
impuse de lege.  

 
Actul constitutiv al societăţii conţine următoarele prevederi cu privire la modificarea capitalului 
social: 

„Reducerea sau majorarea capitalului social se efectuează în baza hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu condiţia respectării formei şi publicităţii impuse 
de legislaţia în vigoare. 
Cei ce subscriu acţiunile nou emise, obiect al operaţiunii de majorare a capitalului social, 
sunt obligaţi să verse contravaloarea acţiunilor subscrise în termenele fixate de Adunarea 
Generală a Acţionarilor.” 

 
Dispoziţiile actului constitutiv se completează cu prevederile din legea societăţilor comerciale şi 
legislaţia specifică pieţei de capital, printre care: 
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- capitalul social al Emitentului poate fi redus prin : 
a) micşorarea valorii nominale a acţiunilor, inclusiv prin dobândirea propriilor acţiuni, 

urmată de anularea lor ; 
b) micşorarea numărului de acţiuni. 
 
Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după două luni din ziua în care hotărârea 
a fost publicată în Monitorul Oficial al României.  Hotărârea va trebui să respecte minimul de 
capital social fixat de lege pentru societăţile pe acţiuni (în prezent acesta este de 25.000 Euro), 
să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea 
ei.  Orice creditor al societăţii, anterior publicării hotărârii, poate face opoziţie în termen de 60 
zile de la publicare.  Când societatea a emis obligaţiuni, nu va putea proceda la reducerea 
capitalului său social prin restituiri făcute acţionarilor din sumele rambursate în contul 
acţiunilor, decât proporţional cu valoarea obligaţiunilor rambursate . 

 
- Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor poate decide ca Emitentul să-şi majoreze 

capitalul social prin emisiunea de noi acţiuni sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor 
existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură sau prin încorporarea 
rezervelor (cu excepţia rezervelor legale), a profitului aferent unui exerciţiu financiar încheiat şi 
a primelor de emisiune sau, după caz, prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile ale 
acţionarilor asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia. 

 
22. CONTRACTE IMPORTANTE 
 
Cu exceptia contractului de franciza Best Western ("Membership Agreement"), nu există contracte 
importante în vigoare în care Emitentul să fie parte, altele decât cele încheiate în cursul obişnuit al 
activităţii Emitentului. 
 
Începând cu luna aprilie 2002, hotelul deţinut de Emitent la Gura Humorului s-a afiliat la lanţul 
hotelier internaţional Best Western.  În acest context, funcţionarea actuală a hotelului şi implicit a 
societăţii este în strânsă dependenţă de contractul de franciză încheiat cu Best Western. 
 
Best Western nu oferă francize în sensul clasic al cuvântului (unde şi francizorul şi francizatul 
operează hotelul pentru obţinerea unui profit).  Putem spune, mai degrabă, că lanţul funcţionează ca 
o asociaţie non-profit, cu fiecare hotel manifestându-se (şi având drept de vot) exact ca un membru 
al asociaţiei.  Hotelurile care se află sub egida lanţului îşi pot păstra independenţa.  Chiar dacă 
trebuie să folosească signaletica Best Western şi trebuie să se identifice ca aparţinând lanţului, 
hotelurile îşi pot păstra numele independent alături de cel al reţelei. ("Best Western Bucovina", de 
exemplu). 
 
Best Western solicită o taxă care se bazează pe un cost iniţial plus o altă taxă pentru fiecare cameră.  
Reţeaua publică o listă de standarde minime pe care fiecare hotel trebuie să le respecte.  În loc de 
contracte pe termen lung, contractul de franciză se reînnoieşte în fiecare an, iar rata de reînnoire a 
contractelor este cu mult peste 90%. 
 
23. INFORMAŢII FURNIZATE DE TERŢI, DECLARAŢII ALE EXPERŢILOR ŞI 

DECLARAŢII DE INTERESE 
Nu este cazul. 
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24. DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIŢIA PUBLICULUI 
Emitentul declară că, în perioada de valabilitate a Prospectului de Ofertă, pot fi consultate 
următoarele documente (sau copii ale acestora): 
 
(a) Prospectul de Ofertă; 
(b) Actul constitutiv al Emitentului; 
(c) Situaţiile financiare pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2006, 31 decembrie 

2005, 31 decembrie 2004, însoţite de rapoartele auditorului financiar, precum şi situaţiiile 
financiare neauditate pentru exerciţiul financiar încheiat la 30 septembrie 2007. 

 
Documentele menţionate anterior pot fi consultate, pe suport hârtie, la sediul Emitentului şi al 
Intermediarului Ofertei sau, în format electronic, pe pagina de internet a Emitentului 
(www.bestwesternbucovina.ro) şi pe cea a Intermediarului Ofertei (www.rombell.ro). 
 
25. INFORMAŢII PRIVIND PARTICIPAŢIILE  
Nu este cazul. 
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26. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR ACŢIUNILOR 
 
26.1. Persoane responsabile 
A se vedea Cap. 1 – Persoane respnsabile. 
 
26.2. Factori de risc 
A se vedea Cap. 4 – Factori de risc. 
 
26.3. Informaţii de bază  
 
26.3.1. Capital circulant net 
Emitentul declară că, în opinia sa, capitalul circulant net al Emitentului este suficient pentru 
obligaţiile sale actuale.  
 
26.3.2. Capitaluri proprii şi gradul de îndatorare 
Structura pasivului Emitentului s-a modificat semnificativ în anul 2006 faţă de cea din anii 2004 şi 
2005, întrucât capitalurile proprii înregistrează o creştere a ponderii în total pasive, de la 74,93% în 
2004 la 75,97% în 2005, ajungând la 89,86% în 2006.  
 
În ceea ce priveşte indicatorii de risc, Emitentul s-a situat în limite normale în perioada 2004 – 
2006, fiind de menţionat, totuşi, faptul că, în anul 2005, rata de acoperire a dobânzilor a atins o 
limită sensibilă. 
 

 Indicatori de risc 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 

Gradul de 
îndatorare 

Capital împrumutat / Capital propriu 0,2897 0,2652 0,0870 

Rata de acoperire 
a dobânzilor 

Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului 

pe profit / Cheltuieli cu dobânda 
2,2595 1,0405 2,1100 

 
26.3.3. Interesele persoanelor fizice şi juridice participante la emisiune/ofertă 
 
S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., în calitatea sa de Intermediar al Ofertei, declară că nu are 
nici un interes important pentru Ofertă, cu excepţia intereselor care derivă din buna derulare a  
contractului de prestare de servicii de investiţii financiare încheiat cu Emitentul. 
 

Emitentul declară că, după cunoştinţele sale, informaţiile incluse în Prospectul de ofertă sunt în 
conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul 
acestuia şi acest Prospect conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile 
acestuia şi la acţiunile emise şi că toate aceste sunt reale şi corecte.  Rapoartele auditorului au fost 
reproduse în integralitate şi se referă strict la şi trebuie citite împreună cu situaţiile financiare care 
fac obiectul acestora. 
 
26.3.4. Motivele ofertei şi utilizarea fondurilor 
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor a hotărât iniţierea unei Oferte publice primare de 
vânzare, urmată de derularea procedurilor legale în vederea listării acţiunilor la Bursa de Valori 
Bucureşti. 
 
Sumele ce urmează a fi atrase prin intermediul Ofertei vor fi utilizate pentru finanţarea programului 
de investiţii pentru dezvoltarea si modernizarea bazei hoteliere, pregătirea personalului, precum şi 
promovarea serviciilor prestate de Emitent. (Vezi cap. 5.2.3 – Investiţii – Strategia de dezvoltare). 
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26.4. Informaţii privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite/admise la tranzacţionare 
 
26.4.1. Natura şi categoria valorilor mobiliare oferite.  
 
Acţiunile Emitentului sunt acţiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise în lei, care conferă 
deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale în conformitate cu dispoziţiile legii societăţilor comerciale, 
ale reglementărilor aplicabile pieţei de capital şi ale Actului constitutiv.  Emitentul recunoaşte un 
singur proprietar pentru o singură acţiune.  Fiecare acţiune subscrisă şi plătită conferă dreptul de a 
participa la adunările generale ale acţionarilor, dreptul la un singur vot, egal, în adunarea generală a 
acţionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de 
informare şi verificarea administrării şi conducerea financiară a societăţii, dreptul preferenţial de 
subscripţie a acţiunilor nou emise de societate, dreptul de a înstrăina acţiunile, dreptul asupra 
bunurilor rezultate din lichidarea societăţii. 
 
Emitentul declară că acţiunilor Emitentului nu le-a fost atribuit vreun cod de identificare. 
 
Emitentul doreşte ca, la finalul Ofertei Publice de Vânzare, să întreprindă toate demersurile 
necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor sale pe platforma Bursei de Valori 
Bucureşti.  Cu această ocazie, acţiunile sale vor deveni liber tranzacţionabile şi le va fi alocat un 
cod ISIN ce va fi emis după închiderea Ofertei. 
 
Toate acţiunile Emitentului (inclusiv cele din Ofertă) sunt guvernate de legea societăţilor 
comerciale şi reglementările şi normele aplicabile pieţei de capital în vigoare. 
 
26.4.2. Legislaţia în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare.  
Legislaţia aplicabilă valorilor mobiliare ce fac obiectul prezentei Oferte Publice este: 

- Legea nr. 31/1990 republicată privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare, 
- Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare, 
- Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu 

modificările ulterioare; 
- Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în vederea 

implementării unor prevederi ale directivelor europene; 
- Regulamentul (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în 
prospectele, structura prospectelor, includerea de informaţii prin trimiteri, publicarea 
prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar. 

 
26.4.3. Forma sub care au fost emise, entitatea însărcinată cu efectuarea înregistrărilor 
necesare. 
Acţiunile Emitentului sunt acţiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise în lei care conferă 
deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale în conformitate cu dispoziţiile legii societăţilor comerciale, 
ale reglementărilor aplicabile pieţei de capital şi ale Actului constitutiv. 
 
Acţiunile sunt înscrise în registrul acţionarilor, în prezent, registrul acţionarilor fiind ţinut la sediul 
societăţii prin grija Consiliului de Administraţie.  Conform Actului constitutiv al societăţii, registrul 
acţionarilor poate fi ţinut şi în sistem computerizat, în condiţiile prevăzute de lege, de către o 
societate de registru independent, în baza unui contract de registru. 
 
În cazul în care valorile mobiliare emise de Emitent vor fi admise la tranzacţionare la B.V.B., 
registrul acţionarilor va fi ţinut de către S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. 
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26.4.4. Moneda în care se face emisiunea.  
Moneda în care se face emisiunea este leul. 
 
26.4.5. Drepturi conexe valorilor mobiliare, inclusiv orice restricţii care le sunt aplicabile. 
 
Dreptul la dividende al acţionarilor 
Anual, în cel mult patru luni de la încheierea exerciţiului financiar, Adunarea generală ordinară a 
Emitentului trebuie să se întrunească în vederea aprobării situaţiilor financiare anuale. În situaţia în 
care se realizează profit, Adunarea va decide asupra posibilităţii repartizării acestuia cu destinaţia de 
dividende. 
În cazul în care se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus 
mai înainte de a se face o repartiţie sau distribuire de profit. 
 
Distribuirea dividendelor Emitentului se face numai din profitul net şi numai dacă se constată că 
este intact capitalul social.  Adunarea generală a Emitentului este cea îndrituită să stabilească 
cuantumul şi modul de alocare a dividendelor ce urmează a fi distribuite.  Direct proporţional cu 
numărul de acţiuni deţinute vor fi suportate şi pierderile societăţii. 
 
Dividendele se vor repartiza acţionarilor conform numărului de acţiuni deţinute la data de 
înregistrare stabilită de Adunarea generală a acţionarilor. Valoarea dividendului /acţiune se 
determină prin raportul dintre valoarea totală a dividendului şi numărul de acţiuni aflate în circulaţie 
ale Emitentului. 
 
Conform Legii societăţilor comerciale, data la care se vor plăti dividendele este data stabilită de 
Adunarea Generală ordinară care fixează dividendul, cu condiţia ca termenul în care dividendele 
fixate urmează să fie plătite acţionarilor, să nu depăşească 6 luni de la data aprobării situaţiilor 
financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. 
 
Conform Legii pieţei de capital, aplicabilă ulterior admiterii Acţiunilor la tranzacţionare, 
identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende va fi stabilită de adunarea generală 
a acţionarilor şi va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei acestei adunări generale. 
 
Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului se depune în termen de 15 zile la Oficiul 
Registrului Comerţului spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. 
 
Potrivit Legii pieţei de capital, în situaţia în care A.G.A. nu stabileşte un termen de plată a 
dividendelor, Emitentul este obligat să achite dividendele în maxim 60 de zile de la data publicării 
hotărârii adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, în caz contrar trebuind să achite penalităţi de întârziere. 
Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acţionarii pot începe executarea silită 
împotriva Emitentului, potrivit legii. 
 
În cazul în care dividendele nu sunt plătite în termenul stabilit, Emitentul va plăti daune-interese 
pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin hotărârea Adunării generale care 
a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai 
mare. 
 
În cazul în care are loc o micşorare a capitalului social, acesta va trebui întregit sau redus 
corespunzător, înaintea repartizării vreunui beneficiu către acţionari, fiind interzisă de asemenea, 
alocarea de dividende direct din capitalul social. 
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Dividendele plătite contrar prevederilor legale se restituie, dacă Emitentul dovedeşte că acţionarii 
au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască. 
Dreptul la acţiunea în restituirea dividendelor plătite contrar prevederilor legale se prescrie în 
termen de 3 ani de la data distribuirii lor. 
Termenul de solicitare a plăţii dividendelor de către acţionari se prescrie în termen de 3 ani de la 
data aprobării de către A.G.A. a situaţiilor financiare ale Emitentului, respectiv de la data fixării 
dividendelor. 
 
Dividendele care se cuvin după data transmiterii acţiunilor aparţin cesionarului, în afară de cazul în 
care părţile convin altfel. 
 
Potrivit Regulamentului B.N.R. nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările şi completările 
ulterioare, repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende provenind din operaţiuni de capital de 
către nerezidenţi se poate efectua fără restricţii. 
 
Legea română nu prevede acţiuni cu dividend cumulativ. 
 
Dreptul de vot 
Fiecare acţiune emisă de Emitent conferă drepturi egale deţinătorilor lor, astfel că titularul unei 
acţiuni se bucură de un singur vot în A.G.A. 
În cazul în care acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste 
acţiuni aparţine uzufructuarului în adunările generale ordinare şi nudului proprietar în adunările 
generale extraordinare. 
În situaţia acţiunilor asupra cărora s-au constituit garanţii reale mobiliare, dreptul de vot aparţine 
proprietarului. 
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa la Adunările Generale direct sau pot fi 
reprezentaţi şi prin ale persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor şi funcţionarilor 
Emitentului, pe bază de procură specială. 
Modalitatea de obţinere a formularului de procură specială pentru reprezentare în Adunările 
Generale va fi prezentată în convocatorul A.G.A.  Procurile vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pe 
web site-ul Emitentului sau la sediul acestuia şi prin alte locuri care pot fi stabilite de Emitent.  
Procurile vor fi depuse în original la sediul Emitentului, în termenul menţionat în cuprisul 
convocatorului.  Acestea vor fi reţinute de Emitent, făcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul – verbal al A.G.A. 
Membrii Consiliului de administraţie, directorii sau funcţionarii Emitentului nu îi pot reprezenta pe 
acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea 
cerută. 
De asemenea, acţionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de administraţie nu pot vota, în 
baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o 
problemă în care persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie.  Aceştia pot vota însă situaţia 
financiară anuală dacă, deţinând cel puţin jumătate din participarea la capitalul social, nu se poate 
forma majoritatea legală fără votul lor. 
Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, 
un interes contrar aceluia al Emitentului, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea 
operaţiune, în caz contrar fiind răspunzător de daunele produse societăţii dacă, fără votul său, nu s-
ar fi obţinut majoritatea cerută. 
Acţionarii nu pot ceda propriul drept de vot, orice convenţie privind exercitarea dreptului de vot în 
conformitate cu instrucţiunile date sau propunerile formulate de Emitent  sau de persoanele cu 
atribuţii de reprezentare este nulă. 
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Dreptul preferenţial de subscriere a unor titluri din aceeaşi categorie  
Conform Legii societăţilor comerciale, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de 
acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente, în schimbul unor aporturi în 
numerar şi/sau în natură ale acţionarilor.  De asemenea, acţiunile noi pot fi liberate prin 
încorporarea rezervelor disponibile, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a 
primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe certe şi exigibile asupra Emitentului cu 
acţiuni ale acestuia.  Capitalul social nu poate fi majorat şi nu se pot emite noi acţiuni până când 
acţiunile subscrise într-o emisiune anterioară nu sunt complet plătite. 
 
Acţionarii Emitentului beneficiază de un drept de preferinţă în cazul majorării prin aport în 
numerar, acţiunile nou emise trebuind a fi oferite spre subscriere în primul rând acţionarilor 
existenţi, proporţional cu numărul de acţiuni deţinute. 
 
Conform Legii societăţilor comerciale, perioada pentru exercitarea drepturilor de preferinţă nu 
poate fi mai mică de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a. 
 
Potrivit Legii privind piaţa de capital, aplicabilă ulterior admiterii acţiunilor Emitentului la 
tranzacţionare, în cazul majorării capitalului prin aport în numerar, noile acţiuni vor fi oferite spre 
subscriere astfel: 

- deţinătorilor de drepturi de preferinţă, aparţinând acţionarilor existenţi la data de înregistrare 
care nu şi le-au înstrăinat, sau le-au înstrăinat parţial în perioada de tranzacţionare a 
acestora, dacă este cazul sau dobândite în această perioadă; 

- publicului investitor, în condiţiile în care acţiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în 
decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă, dacă nu s-a decis în Adunarea 
generală extraordinară anularea acestora. 

 
Aşadar fiecărui acţionar existent la data de înregistrare i se vor aloca un număr de drepturi de 
preferinţă egal cu numărul de acţiuni deţinute.  Aceste drepturi se detaşează de acţiunile vechi, 
acţionarul în cauză având două opţiuni: fie păstrarea drepturilor de preferinţă pentru a subscrie 
ulterior în majorarea de capital social, fie vânzarea lor prin sistemul Bursei de Valori. 
 
Dreptul de preferinţă al acţionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării 
generale a acţionarilor.  Consiliul de administraţie va pune la dispoziţia Adunării generale 
extraordinare un raport scris prin care se precizează motivele limitării sau ridicării dreptului de 
preferinţă, în care se va menţiona şi modul de determinare a valorii de emisiune a acţiunilor. 
 
Potrivit Legii societăţilor comerciale, Adunarea generală extraordinară poate decide ridicarea sau 
limitarea dreptului de preferinţă pe care legea îl conferă acţionarilor în cazul majorării capitalului 
social, hotărârea urmând a fi luată în prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul 
social subscris, cu majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi.  În lipsa reglementării unor condiţii 
mai restrictive potrivit Legii privind piaţa de capital cu privire la ridicarea dreptului de preferinţă în 
cazul majorării capitalului social prin aport în natură, prevederile Legii societăţilor comerciale sunt 
aplicabile. 
 
Legea privind piaţa de capital prevede în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar  
posibilitatea ridicării dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni, însă numai 
dacă la Adunarea generală extraordinară care decide în acest sens sunt prezenţi minimum 3/4 din 
numărul titularilor capitalului social iar votul este luat de acţionarii care deţin cel puţin 75 % din 
totalul drepturilor de vot. 
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Cât priveşte majorările de capital social prin aport în natură, acestea trebuie să fie aprobate de 
A.G.A. Extraordinară la care participă cel puţin 3/4 din numărul titularilor capitalului social şi cu 
votul acţionarilor ce deţin cel puţin 75 % din drepturile de vot. 
 
Numărul de acţiuni care urmează a fi emise în cazul majorărilor de capital social cu aport în 
numerar realizate cu ridicarea dreptului de preferinţă se determină de către Consiliul de 
administraţie al Emitentului şi va fi egal cu raportul dintre valoarea aportului şi cea mai mare dintre 
următoarele valori: 

- preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de 
desfăurare a A.G.E.A., 

- valoarea pe acţiune calculată în baza activului net contabil aferent ultimelor situaţii 
financiare publicate şi auditate ale Emitentului, 

- valoarea nominală a acţiunii. 
 
Numărul de acţiuni care urmează a fi emise în cazul majorărilor de capital social cu aport în natură 
se determină de către Consiliul de administraţie al Emitentului şi va fi egal cu raportul dintre 
valoarea aportului stabilita prin raportul de evaluare realizat de experti independenti şi cea mai mare 
valoare dintre preţul de piaţă al unei acţiuni, valoarea pe acţiune calculată în baza activului net 
contabil sau valoarea nominală a acţiunii. 
 
Potrivit legislaţiei pieţei de capital, aplicabilă ulterior admiterii Acţiunilor la tranzacţionare, preţul 
de vânzare către public a acţiunilor rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului 
de preferinţă va fi mai mare decât preţul de subscriere al acţiunilor de către deţinătorii de drepturi 
de preferinţă. 
 
Ulterior admiterii Acţiunilor Emitentului la tranzacţionare, în cazul adoptării de către Adunarea 
generală extraordinară a hotărârii de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă, tranzacţionarea 
acestora se realizează în cadrul B.V.B. – categoria drepturi, cu respectarea reglementărilor specifice 
ale respectivei pieţe. 
 
Dreptul de a participa la majorările de capital social din resurse interne  
Adunarea generală ordinară a acţionarilor  Emitentului poate decide asupra repartizării profitului net 
cu destinaţia de alocare de acţiuni cu titlu gratuit acţionarilor existenţi.  Distribuirea acestora se va 
face proporţional cu numărul de acţiuni deţinute la data de înregistrare.  Pot să beneficieze de 
acţiuni cu titlu gratuit numai persoanele care au calitatea de acţionari la data de înregistrare. 
 
Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării 
Acest drept poate fi valorificat de către acţionari în cazul încetării existenţei Emitentului, având 
dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma lichidării. 
În situaţia în care lichidităţile obţinute în urma lichidării activului depăşesc valoarea cumulată a 
datoriilor, acţionarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proporţional cu cota 
de participare a fiecăruia la capitalul social vărsat. 
Sumele care se cuvin fiecărui acţionar sunt stabilite de către lichidatori şi menţionate în situaţia 
financiară finală, situaţie care se va depune, în vederea menţionării, la Oficiul Registrului 
Comerţului şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a. 
Orice acţionar poate face opoziţie la Oficiul Registrului Comerţului în 30 de zile de la data 
publicării situaţiei financiare, opoziţie menţionată în Registru şi înaintată ulterior instanţei 
judecătoreşti competente.  Dacă nici un acţionar nu va face opoziţie în termen de 30 de zile situaţia 
financiară se consideră a fi aprobată în întregime iar lichidatorii sunt liberaţi sub rezerva repartizării 
activului social net al Emitentului. 
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Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situaţiei financiare, 
vor fi depuse la o bancă sau la una din unităţile acesteia cu arătarea numelui şi prenumelui 
acţionarilor. 
 
Posibilitatea de modificare de către Emitent a claselor de acţiuni 
La data prezentului prospect toate acţiunile Emitentului sunt ordinare, făcând aşadar parte din 
aceeaşi clasă de acţiuni şi conferând fiecare posesorilor câte un drept de vot în Adunarea Generală, 
respectiv dreptul la repartizarea beneficiilor proporţional cu participarea la capitalul social. 
În cazul în care Emitentul va mai dori să-şi modifice clasele de acţiuni va trebui să ţină seama de 
prevederea Legii societăţilor comerciale potrivit căreia acţiunile din categoria celor cu dividend 
prioritar fără drept de vot nu pot depăşi mai mult de 1/4 din capitalul social al Emitentului trebuind 
să aibă în acelaşi timp aceeasi valoare nominală ca şi cele ordinare. În acelaşi timp, reprezentanţii, 
administratorii sau auditorii Emitentului nu vor putea fi titularii unor astfel de acţiuni. 
 
Reguli privind răscumpărarea propriilor acţiuni de către Emitent 
Legea societăţilor comerciale consacră interdicţia unei societăţi comerciale de a subscrie propriile 
acţiuni, însă oferă şi posibilitatea dobândirii acţiunilor proprii în anumite condiţii. 
 
Unei societăţi i se permite să dobândească propriile acţiuni, fie direct, fie prin intermediul unei 
persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama acesteia, cu respectarea următoarelor condiţii: 

• Adunarea generală extraordinară decide dobândirea propriilor acţiuni; 
• valoarea nominală a acţiunilor proprii, inclusiv a acelor aflate deja în portofoliul său, nu 

poate depăşi 10% din capitalul social subscris; 
• tranzacţia are ca obiect numai acţiuni integral liberate şi numai în cazul în care capitalul 

social subscris este integral vărsat; 
• plata acţiunilor astfel dobândite se face numai din profitul distribuibil şi din rezervele 

disponibile ale Emitentului, înscrise în ultima situaţie financiară aprobată, cu excepţia 
rezervelor legale. 

Dacă acţiunile dobândite vor fi contabilizate în activul bilanţului, se va trece la pasiv o rezervă 
indisponibilă de aceeaşi valoare, care va fi menţinută până la cesiunea sau la anularea acestor 
acţiuni. 
 
În situaţia în care acţionarii îşi exercită dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita 
cumpărarea acţiunilor lor de către aceasta, în condiţiile legii, restricţiile de mai sus nu se aplică, cu 
excepţia condiţiei ca plata acţiunilor proprii dobândite de către Emitent să se facă numai din profitul 
distribuibil şi din rezervele disponibile ale acestuia, cu excepţia rezervelor legale înscrise în ultima 
situaţie financiară aprobată. 
 
Restricţiile menţionate pentru realizarea dobândirii de acţiuni nu se vor aplica în următoarele cazuri: 

• acţiunilor dobândite ca urmare a unei decizii a Adunării generale de reducere a capitalului 
social; 

• acţiunilor dobândite ca urmare a unui transfer cu titlu universal; 
• acţiunilor integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătoreşti, într-o 

procedură de executare silită împotriva unui acţionar – debitor al Emitentului; 
• acţiunilor integral liberate, dobândite cu titlu gratuit. 

 
Acţiunile proprii dobândite de către Emitent nu dau dreptul la dividende în perioada deţinerii lor de 
către acesta, iar dreptul de vot pe care îl conferă va fi suspendat pe toată perioada cât Emitentul va 
deţine aceste acţiuni. 
 
La data prezentului Document de Ofertă, Emitentul nu are în derulare nici un program de 
răscumpărare a acţiunilor proprii şi, totodată, nu deţine acţiuni proprii. 
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Ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Emitentului, procedura de răscumpărare a acţiunilor 
va trebui să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 2273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 
2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind derogările prevăzute pentru programele de răscumpărare şi stabilizare a 
instrumentelor financiare. 
 
Conform acestui regulament comunitar, pentru a beneficia de derogarea prevăzută în art. 8 din 
Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, un program de răscumpărare 
trebuie să respecte prevederile regulamentului, între care şi acelea de a avea drept unic obiectiv 
reducerea capitalului (ca valoare sau număr de acţiuni) sau onorarea obligaţiilor privind: 

- titlurile de creanţă convertibile în titluri de proprietate; 
- programele de opţiuni pe acţiuni sau alte alocări de acţiuni salariaţilor Emitentului sau unei 

societăţi asociate. 
 
Pentru a beneficia de derogarea prevăzută în art. 8 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului, pe durata participării sale la un program de răscumpărare, Emitentul nu 
poate efectua  următoarele operaţiuni: 

- vânzarea de acţiuni proprii pe durata programului; 
- tranzacţionarea pe durata perioadei care reprezintă o “perioadă închisă”; 
- operaţiuni cu valori mobiliare pentru care emitentul decide să amâne publicarea de 

informaţii privilegiate, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Directiva 2003/6/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului. 

 
Interdicţia menţionată mai sus nu se aplică: 

- în cazul în care Emitentul a iniţiat un program de răscumpărare în baza unui calendar precis; 
- în cazul în care coordonatorul sindicatului de subscriere este o societate de investiţii sau o 

instituţie de credit care ia deciziile privind datele de achiziţionare a acţiunilor Emitentului 
independent de acesta si fără a fi influenţat de acesta. 

 
Clauze de conversie.  
Emitentul declară că nu există valori mobiliare convertibile în acţiuni ale Emitentului, nu există 
acorduri privind valori mobiliare transferabile, însoţite de drepturi de subscriere şi asupra lor nu 
sunt înregistrate drepturi de achiziţie sau obligaţii cu privire la capitalul autorizat, dar nevărsat şi nu 
există nici un angajament de majorare a capitalului social. 
 
Emitentul nu deţine acţiuni emise de acesta. Emitentul nu are în circulaţie valori mobiliare 
convertibile, de schimb sau care au ataşate warante cu indicarea procedurilor de conversie, schimb 
sau subscriere în acţiuni. 
 
26.4.6. În cazul unei noi emisiuni, o declaraţie conţinând hotărârile, autorizaţiile şi aprobările 
în temeiul cărora au fost sau vor fi create şi emise valorile mobiliare.  
 
Termenii şi conditiile de majorare a capitalului social al Emitentului au fost aprobate de A.G.E.A. 
prin Hotararea nr. 1/19.04.2007, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 
1863/20.06.2007:  
• aprobă majorarea capitalului social al societăţii prin aport în numerar, cu suma de 

4.550.000 lei prin emisiunea unui număr de 45.500.000 de acţiuni noi, cu valoarea nominală a 
unei acţiuni de 0,1 lei; 

• acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acţionarilor 
existenţi în registrul acţionarilor la data de 08.05.2007, proporţional cu numărul acţiunilor pe 
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care le posedă.  Aceştia vor putea să-şi exercite dreptul de preferinţă în termen de 30 de zile de 
la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, la un preţ de 0,2 lei/acţiune; 

• după expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferinţă, acţiunile vor fi 
oferite spre subscriere publicului, printr-o ofertă publică, la care vor avea drept de subscriere 
atât acţionarii actuali cât şi orice altă persoană interesată.  Oferta publică se va derula utilizând 
mecanismul de tranzacţionare al B.V.B.; 

• vânzarea acţiunilor prin ofertă publică se va face la preţul de 0,2 lei/acţiune ; 
• acţiunile rămase nesubscrise în cadrul ofertei publice vor fi anulate ; 
• aprobă împuternicirea consiliului de administratie al societăţii să facă toate demersurile legale 

privind pregătirea şi derularea ofertei publice cu respectarea hotărârilor A.G.E.A. din data de 
19.04.2007; 

• aprobă ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor 
prezentei A.G.A., data de 08.05.2007. 

 
În cadrul A.G.E.A. din data de 19.04.2007 nu au fost semnalate opoziţii privind modalitatea de 
majorare a capitalului social. 
De asemenea, în cadrul termenului legal nu s-au înregistrat nici un fel de opoziţii cu privire la 
Hotărârea A.G.E.A. din data de 19.04.2007. 
 
Referitor la subscrierea acţiunilor în baza dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, Consiliul 
de Administraţie al Emitentului declară că nici un acţionar nu şi-a exercitat acest drept în termenul 
de 30 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, adică în 
perioada 20.06.2007 – 19.07.2007 inclusiv. 
 
26.4.7. În cazul unei noi emisiuni, data prevăzută pentru această emisiune.  
Nu este cazul. 
 
26.4.8. O descriere a tuturor restricţiilor impuse asupra liberei transferabilităţi a valorilor 
mobiliare.  
Nu este cazul. 
 
26.4.9. Norme privind ofertele publice de achiziţii obligatorii sau privind retragerea 
obligatorie şi răscumpărarea obligatorie aplicabile valorilor mobiliare. 
 
În ceea ce priveşte ofertele publice de achiziţii obigatorii, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital şi Regulamentul C.V.N.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare,  
modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în 
vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, prevăd următoarele pentru 
societăţile comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată: 
 
”Art.203.- (1) O persoană care, urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în 
mod concertat, deţine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale este 
obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare şi având ca 
obiect toate deţinerile acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul 
atingerii respectivei deţineri.  
(2) Până la derularea ofertei publice menţionate la alin.(1), drepturile aferente valorilor mobiliare 
depăşind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul 
acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achiziţiona, prin alte 
operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent. 
(3) Prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au 
dobândit poziţia de deţinător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale 
incidente la momentul dobândirii. 
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(4) Persoanele prevăzute la alin.(3) vor derula o ofertă publică obligatorie, în conformitate cu 
prevederile alin.(1), numai dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi majorează deţinerile, 
astfel încât să atingă sau să depăşească 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Până la 
derularea ofertei publice, drepturile aferente acţiunilor achiziţionate care depăşesc 50% vor fi 
suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai 
pot achiziţiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent. 
Art.204.- (1) Preţul oferit va fi  cel puţin   egal  cu cel  mai mare preţ plătit  de ofertant sau de 
persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară ofertei. 
(2)    Dacă prevederea de la alin.(1) nu poate fi aplicată, preţul oferit va fi determinat  în 
conformitate cu reglementările C.N.V.M., cu luarea în considerare cel puţin a următoarelor criterii:  
a) preţul  mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei; 
b)   valoarea activului  net al societăţii,  conform ultimei situaţii financiare auditate;  
c)   valoarea acţiunilor  rezultate dintr-o expertiză, efectuată  de un evaluator independent, în 
conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. 
Art.205.- (1) Prevederile art.203 nu se vor aplica în cazul în care poziţia reprezentând mai mult de 
33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobândită ca urmare a unei tranzacţii exceptate.  
(2) În contextul prezentei legi, tranzacţie exceptată reprezintă dobândirea respectivei poziţii: 

a) în cadrul procesului de privatizare; 
b) prin achiziţionarea de acţiuni de la Ministerul Finanţelor Publice sau de la alte entităţi 

abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanţelor bugetare;  
c) în urma transferurilor de acţiuni realizate între societatea-mamă şi filialele sale sau între 

filialele aceleiaşi societăţi-mamă; 
d) în urma unei oferte publice de preluare voluntară adresată tuturor deţinătorilor respectivelor 

valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora. 
(3) În cazul în care dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra 
emitentului se realizează în mod neintenţionat, deţinătorul unei asemenea poziţii are una dintre 
următoarele obligaţii alternative: 

a) să deruleze o ofertă publică, în condiţiile şi la preţul prevăzute la art.203 şi art.204;  
b) să înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător pierderii poziţiei dobândite fără intenţie. 

(4) Executarea uneia dintre obligaţiile prevăzute la alin.(3) se va face în termen de 3 luni de la 
dobândirea respectivei poziţii. 
(5) Dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se 
consideră neintenţionată, dacă s-a realizat ca efect al unor operaţiuni precum: 

a) reducerea capitalului, prin răscumpărarea de către societate a acţiunilor proprii, urmată de 
anularea acestora; 

b) depăşirea pragului, ca rezultat al exercitării dreptului de preferinţă, subscriere sau conversie 
a drepturilor atribuite iniţial, precum şi al convertirii acţiunilor preferenţiale în acţiuni 
ordinare; 

c) fuziunea/divizarea sau succesiunea.” 
 
Retragerea acţionarilor Emitentului din societate 
Acţionarii Emitentului se pot retrage din societate cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea 
Societăţilor Comerciale, de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, respectiv de Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificările ulterioare. 
 
Astfel, în cazul în care unii dintre acţionarii Emitentului nu sunt de acord cu hotărârile luate de 
A.G.A. cu privire la fuziuni sau divizări au dreptul să solicite societăţii contravaloarea acţiunilor lor, 
încetând astfel a mai avea calitatea de acţionari. 
 
Acţionarii care nu-şi dau acordul asupra fuziunii/divizării au obligaţia de a transmite Emitentului 
solicitarea de retragere din societate în maximum 15 zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial a proiectului de fuziune/divizare.  Cererea va trebui să cuprindă numărul total al 
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acţiunilor deţinute, respectiv modalitatea în care aceştia doresc să intre în posesia contravalorii 
acţiunior.  În cazul în care A.G.E.A. Emitentului va aproba fuziunea/divizarea, contravaloarea 
acţiunilor cuvenită acţionarilor care au solicitat retragerea din societate va trebui remisă acestora în 
maximum 7 zile de la data A.G.E.A. de aprobare a fuziunii.  Valoarea unei acţiuni este obligatoriu 
determinată de un evaluator independent, ea trebuind totodată, să fie specificată în proiectul de 
fuziune/divizare.  Costurile generate de efectuarea expertizei se suportă de Emitent. 
Legea societăţilor comerciale permite retragerea din societate şi a acţionarilor care nu sunt de acord 
cu hotarârile A.G.A. prin care se urmăreşte schimbarea obiectului principal de activitate sau a 
formei juridice a societăţii ori schimbarea locaţiei sediului social. 
 
Retragerea acţionarilor poate fi solicitată, de asemenea, în situaţiile menţionate la art. 206 şi art. 207 
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, astfel: 
 
“Art.206 (1) Urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi 
pentru toate deţinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în 
cadrul ofertei să-i vândă respectivele acţiuni, la un preţ echitabil, dacă acesta se află în una din 
următoarele situaţii: 

a) deţine acţiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social; 
b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru 

toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul 
ofertei. 

(2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica 
separat pentru fiecare clasă. 
(3) Preţul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum şi în cadrul unei oferte 
publice de preluare, în care ofertantul a achiziţionat prin subscrierile din cadrul ofertei, acţiuni 
reprezentând mai mult de 90% din acţiunile vizate, se consideră a fi un preţ echitabil. 
(4) În situaţia menţionată la alin. (3), prezumţia referitoare la preţul echitabil se aplică numai în 
situaţia în care ofertantul îşi exercită dreptul precizat la alin. (1), în termen de 3 luni de la data 
finalizării respectivei oferte.  În caz contrar, preţul va fi determinat de un expert independent, în 
conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. 
(5) Preţul determinat de un expert independent se aduce la cunoştinta publicului prin intermediul 
pieţei pe care se tranzacţionează, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. şi 
în 2 ziare financiare de circulaţie naţională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului. 
 
Art. 207. (1) Urmare a unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deţinătorilor şi pentru toate 
deţinerile acestora, un acţionar minoritar are dreptul să solicite ofertantului care deţine mai mult de 
95% din capitalul social să-i cumpere acţiunile la un preţ echitabil. 
(2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica 
separat, pentru fiecare clasă. 
(3) Preţul va fi determinat în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (3).  În situaţia în care este 
necesară numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de către respectivul 
acţionar minoritar.” 
 
De asemenea, Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în 
vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene dispune următoarele: 
“Dreptul prevăzut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat în termen de trei luni de la 
data închiderii ofertei. Acţionarul care îşi exercită acest drept şi intermediarul transmit la C.N.V.M. 
spre aprobare un anunţ privind iniţierea procedurii de retragere (…) însoţit de următoarele 
documente: 

a) raportul de evaluare întocmit conform prevederilor legale de un evaluator independent (dacă 
este cazul); 

b) plic închis şi sigilat conţinând preţul la care urmează a se realiza retragerea acţionarilor.” 
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„Preţul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare sau al unei oferte publice adresată 
tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora în cadrul căreia ofertantul a achiziţionat, prin 
subscrierile din cadrul ofertei, acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total al acţiunilor cu 
drept de vot vizate în ofertă se consideră a fi un preţ echitabil. În cazul unei oferte publice de 
preluare obligatorii, preţul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi un preţ echitabil.” 
 
“Dreptul prevăzut la art. 207 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat în termen de trei luni de la 
data închiderii ofertei. Acţionarul care îşi exercită dreptul transmite C.N.V.M. spre aprobare un 
anunţ cu privire la intenţia sa de vânzare ce cuprinde cel puţin informaţii cu privire la identitatea 
acţionarului, numărul de acţiuni deţinute, preţul de vânzare, precum şi modalitatea în care se poate 
efectua plata acţiunilor ce urmează a fi vândute (virarea contravalorii acţiunilor într-un cont indicat 
de acţionar, mandat poştal cu confirmare de primire cu menţionarea locului unde urmează a fi 
transmişi banii.” 
 
26.4.10. Menţiuni privind ofertele publice de achiziţie făcute de terţi asupra capitalului 
Emitentului.  
Nu este cazul. 
 
26.4.11. Consecinţe fiscale ale deţinerii şi înstrăinării de acţiuni  
Informaţiile de mai jos prezintă un sumar al celor mai importante consecinţe ale deţinerii şi 
înstrăinării de acţiuni din punctul de vedere al sistemului fiscal din Romania.  Aceste informaţii au 
la bază legile, normele şi reglementările în vigoare, la data prezentului Prospect şi nu îşi propun să 
fie o opinie juridică sau să abordeze exhaustiv aspectele fiscale ce decurg din achiziţia, deţinerea 
sau înstrăinarea acţiunilor tranzacţionate pe o piaţă reglementată. 
 
I. Acţiunile dobândite şi deţinute de către rezidenţii români 
1) Rezidenţi – persoane fizice 
Impozitarea câştigului de capital rezultat din transferul acţiunilor Emitentului 
Câştigul determinat din transferul acţiunilor se impune cu o cota de 1%, impozitul reţinut 
constituind plata anticipată în contul impozitului anual datorat.  Obligaţia calculării, reţinerii şi 
virării impozitului reprezentând plata anticipată revine intermediarilor, societăţilor de administrare a 
investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau 
altor plătitori de venit, după caz, la fiecare tranzacţie. Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează 
la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.  Pentru 
tranzacţiile din anul fiscal, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, 
pe baza căreia organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat, respectiv impozitul anual pe care 
contribuabilul îl are de recuperat şi emite o decizie de impunere anuală, luându-se în calcul şi 
impozitul reţinut la sursă, reprezentând plată anticipată.  Impozitul anual datorat se stabileşte de 
organul fiscal competent astfel:  

a) prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului net anual al fiecărui contribuabil, determinat 
potrivit prevederilor art. 66 alin. (5) din Codul Fiscal, pentru acţiunile înstrăinate începând 
cu data de 1 ianuarie 2007, într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;  

b) prin aplicarea cotei de 1% asupra câştigului net anual al fiecărui contribuabil, determinat 
potrivit prevederilor art. 66 alin. (5) din Codul Fiscal, pentru acţiunile înstrăinate începând 
cu data de 1 ianuarie 2007, într-o perioadă mai mare de 365 de zile de la data dobândirii. 

 
Impozitarea dividendelor obţinute 
Dividendele pe care Emitentul le va plăti acţionarilor – persoane fizice de cetăţenie română se 
supun impozitului pe venit.  Impozitul se calculează cu o cotă de 16%, sarcina determinării şi 
reţinerii impozitului revine entităţii care plăteşte dividendele, odată cu plata acestora către acţionari. 
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2) Rezidenţi – persoane juridice 
Impozitarea câştigului de capital rezultat din transferul acţiunilor Emitentului 
Câştigul obţinut de către persoanele juridice române în urma valorificării acţiunilor Emitentului fac 
parte din venitul impozabil al acestora, fiind aplicabilă rata obişnuită a impozitului pe profit de 
16%.  Acest impozit va trebui achitat de către persoanele juridice în cauză, nefăcându-se nici o 
reţinere de către Intermediar sau Emitent. 
 
Impozitarea dividendelor obţinute 
Are loc prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit. Persoana juridică 
română care plăteşte dividende către o persoană juridică romană are obligaţia să reţină şi să vireze 
impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
celei în care se plăteşte dividendul.  În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la 
sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte 
până la data de 31 decembrie a anului respectiv. 
După data aderării Romaniei la Uniunea Europeană, nu se mai reţine impozit pe dividende în cazul 
în care dividendele se plătesc unei persoane juridice române, societate-mamă, de la o filiala a sa 
situata într-un stat membru, dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele 
condiţii:  

1. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor Titlului II din Codul Fiscal, fără posibilitatea 
unei opţiuni sau exceptări;  

2. deţine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, 
respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009;  

3. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 2, pe 
o perioada neîntreruptă de cel puţin 2 ani.  

Sunt, de asemenea, neimpozabile şi dividendele primite de persoana juridică română prin 
intermediul sediului său permanent situat într-un stat membru, în cazul în care persoana juridică 
româna îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 1-3 de mai sus;  care a deţinut, pe o 
perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani care se încheie la data plăţii dividendelor, minim 25 % din 
totalul acţiunilor emise de plătitorul dividendelor. 
 
II. Acţiunile dobândite şi deţinute de către nerezidenţi 
1) Nerezidenţi – persoane fizice 
Impozitarea câştigului de capital rezultat din transferul acţiunilor Emitentului 
Se aplică, de regulă, acelaşi regim fiscal ca în cazul obţinerii câştigului de capital de către un 
rezident.  Totuşi, este posibil să aibă incidenţă şi prevederile convenţiilor pentru evitarea dublei 
impuneri – dacă un acţionar al Emitentului este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o 
convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital şi cu 
respectarea totodată a următoarelor condiţii: 

- cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut din Romania de către acel 
acţionar-nerezident să nu depăşească cota de impozit prevăzută în convenţie care se aplică 
asupra acelui venit; 

- aplicarea cotelor de impozitare din legislaţia internă dacă acestea sunt mai favorabile decât 
cele din convenţiile de evitare a dublei impuneri, 

- nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie să justifice dreptul de a beneficia 
de prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul său 
de rezidenţă, prin prezentarea certificatului de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea 
competentă din statul respectiv. În cazul când nerezidentul beneficiar al veniturilor din 
Romania prezintă un alt document prin care se atestă rezidenţa fiscală, acest document va 
trebui să fie vizat de organul fiscal al statului său de rezidenţă. 

- obligaţia nerezidentului de a depune la intermediari sau Emitent originalul sau copia 
legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală sau a documentului care atestă rezidenţa fiscală 
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vizat de organul fiscal al statului său de rezidenţă, tradus şi legalizat de către entităţile 
autorizate din Romania. 

- aplicarea prevederilor Titlului V din Codul fiscal şi nu a celor din convenţiile de evitare a 
dublei impuneri în cazul în care nerezidentul nu a prezentat originalul sau copia tradusă şi 
legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală sau a documentului care atestă rezidenţa 
fiscală. 

 
Impozitarea dividendelor 
Şi în acest caz se aplică cota de 16% cu specificarea că, în funcţie de ţara în care persoana fizică 
este rezidentă din punct de vedere fiscal, acest impozit poate fi redus sau chiar eliminat în temeiul 
unei convenţii de evitare a dublei impuneri.  În acest din urmă caz nerezidentul trebuie să pună la 
dispoziţia Emitentului un certificat de rezidenţă fiscală. 
Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Romania, cu titlu de dividende de la 
o persoană juridică romană, se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului, de către 
plătitorul de venituri şi se varsă la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat 
de Banca Naţională a Romaniei, valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi. 
 
2) Nerezidenţi – persoane juridice 
Impozitarea câştigului de capital rezultat din transferul acţiunilor Emitentului 
Câştigul obţinut de către persoanele juridice nerezidente în urma valorificării acţiunilor Emitentului 
fac parte din venitul impozabil al acestora, fiind aplicabilă rata obişnuită a impozitului pe profit de 
16%. 
În cazul în care Romania a încheiat o convenţie de evitare a dublei impuneri cu ţara în care un 
acţionar al Emitentului este rezident fiscal, e posibil ca, în funcţie de prevederile convenţiei 
respective, câştigul de capital al respectivului acţionar să fie impozabil doar în acea ţară fără a se 
mai impozita şi în Romania. 
 
Impozitarea dividendelor obţinute 
Se aplică cota de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit de către Emitent. 
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, nu se mai reţine impozit pe dividende în cazul 
în care dividendele se plătesc unei persoane juridice dintr-un stat membru al Comunităţii Europene 
care a deţinut, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani care se încheie la data plăţii 
dividendelor, minim 25% din totalul acţiunilor emise de plătitorul dividendelor. 
În funcţie de ţara în care este rezidentă fiscal persoana juridică străină, acest impozit poate fi redus 
sau eliminat în temeiul unei convenţii de evitare a dublei impuneri sub condiţia prezentării de către 
nerezidentul în cauză a unui certificat de rezidenţă fiscală. 
Impozitul datorat de nerezidenţi persoane juridice, pentru veniturile obţinute în România cu titlu de 
dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii 
venitului, de către plătitorul de venituri şi se varsă la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care s-a plătit venitul.  Impozitul se calculează, se reţine şi se varsă, în lei, la 
bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, 
valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi. 
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26.5. Termenii şi condiţiile Ofertei 
 
26.5.1. Condiţii, statistici privind oferta, calendar provizoriu şi modalităţi de solicitare a subscrierii 
 
26.5.1.1. Prezentarea condiţiilor care reglementează Oferta. 
  
Numele Ofertantului S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., cu sediul 

în România, Gura Humorului, P-ţa. Republicii nr. 18, jud. Suceava, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J33/718/1998, 
CUI RO 10376500 

  
Tipul Ofertei 
 

Ofertă publică primară iniţială de vânzare de acţiuni ale 
Emitentului cu număr fix de valori mobiliare oferite. 

  
Valorile mobiliare ce fac obiectul 
Ofertei 

Acţiuni nominative, ordinare, emise în formă dematerializată, 
indivizibile, evidenţiate prin înscriere în cont, emise de către S.C. 
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 

  
Investitori Pot subscrie în cadrul Ofertei orice persoane fizice sau juridice, 

rezidente sau nerezidente, inclusiv acţionarii existenţi. 
  
Închiderea cu succes a Ofertei Oferta va fi considerată încheiată cu succes indiferent de numărul 

acţiunilor subscrise până la data închiderii acesteia. 
  
Metoda de intermediere Metoda celei mai bune execuţii 
 
26.5.1.2. Valoarea totală a Ofertei  
  
Numărul total de Acţiuni Oferite 45.500.000 acţiuni 
  
Fondurile care se estimează a fi obţinute 9.100.000 lei 
  
Valoarea nominală a Acţiunilor Oferite 0,1 lei 
  
Preţul de Ofertă 0,2 lei 
 
26.5.1.3. Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, şi o descriere a 

procedurii de subscriere.  
 
Perioada de valabilitate a Ofertei 
Oferta are o durată de 25 zile lucrătoare şi se derulează între data de [ 04.12.2007 ] şi 
[ 14.01.2008 ], cu posibilitatea prelungirii acestei perioade.  Orice modificare a termenilor Ofertei 
se va face la cererea Emitentului, cu acordul prealabil al C.N.V.M. şi va fi făcută publică printr-un 
anunţ publicitar. Oferta este irevocabilă pe întreaga Perioadă de Ofertă. 
 
Procedura de subscriere  
Pe toată durata Perioadei de valabilitate a Ofertei, subscrierile se vor realiza zilnic, la sediul 
Intermediarului Ofertei (Bucureşti, sector 1, 011013, Str. Buzeşti  nr. 63-69, et. 1, ap. 2;  tel: +4–
021.311.00.24, 311.00.27, 311.10.61, 233.13.60;  fax: +4–021.311.10.38) sau la sediul oricărui alt 
Intermediar Autorizat, între orele 09:00 si 16:00, ora Romaniei, cu excepţia ultimei zile de 
subscriere, când subscrierea se poate face între orele 9:00 şi 12:00, ora României.  După expirarea 
termenului limită nu se vor mai accepta subscrieri din partea Investitorilor. 
 
Subscrierea se va realiza prin completarea Formularului de Subscriere care va fi disponibil la sediul 
Intermediarului sau al oricărui alt Intermediar Autorizat de C.N.V.M., cu condiţia prezentării 
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documentelor justificative necesare (vezi pct. 26.5.1.11 – Documente necesare realizării subscrierii 
în cadrul Ofertei Publice). 
 
Investitorii vor indica în formularul de subscriere numărul de Acţiuni subscrise.  Nu sunt admise 
ordine “la piaţă” (astfel cum aceste ordine sunt definite de regulamentele B.V.B.). 
 
Anterior completării Formularului de Subscriere, Investitorii care nu plătesc prin intermediul unei 
Bănci Custode trebuie să transfere suma corespunzătoare Acţiunilor subscrise în cadrul Ofertei în 
contul de clienţi al Intermediarului Autorizat unde realizează subscrierea.  Intermediarii Autorizaţi 
sunt responsabili de respectarea procedurilor de subscriere din cadrul acestei Oferte, inclusiv de 
existenţa contravalorii Acţiunilor subscrise prin intermediul lor în contul lor de clienţi. 
Contravaloarea Acţiunilor Oferite subscrise trebuie plătită integral, pentru ca subscrierea să fie 
validă. Astfel, subscriitorii trebuie să ţină cont de eventualele comisioane aplicate de bănci la 
realizarea transferului şi, dacă este cazul, la deschiderea de cont. 
 
Pentru Investitorii care utilizează Bănci Custode, validarea subscrierii se va face numai pe baza unei 
declaraţii scrise din partea Băncii Custode privind asumarea decontării pentru contravaloarea 
Acţiunilor subscrise. 
 
Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este validată numai dacă sumele reprezentând 
contravaloarea subscrierii ajung în contul Intermediarului Autorizat unde s-a facut subscrierea în 
maxim o Zi Lucrătoare de la închiderea Ofertei. 

 
Intermediarul are obligaţia să se asigure că, pentru fiecare ordin introdus în piaţa primară, fondurile 
băneşti necesare subscrierii au fost vărsate sau vor fi decontate de către o Bancă Custode.  Fondurile 
băneşti rămân blocate în contul Investitorului de la Intermediar până la Decontarea Acţiunilor 
subscrise în Ofertă. 
 
În cazul în care suma trimisa depăşeşte valoarea subscrierii, Formularul de Subscriere este validat 
pentru numărul de Acţiuni subscrise.  În cazul în care suma trimisă este inferioară sumei subscrise 
sau în cazul în care nu au fost îndeplinite procedurile de subscriere, Formularul de Subscriere este 
invalidat pentru întreaga sumă subscrisă. 
 
Investitorii ale căror Formulare de Subscriere nu au fost luate în calcul conform paragrafului de mai 
sus vor fi notificaţi în acest sens, iar sumele plătite li se vor restitui în contul indicat în cadrul 
formularului de subscriere. 
 
Subscrierile care nu sunt validate nu vor intra în procesul de alocare. 
 
Intermediarii Autorizaţi vor înregistra toate subscrierile primite, dacă acestea îndeplinesc condiţiile 
de validitate, prin intermediul sistemului electronic al BVB în piaţa primară (piaţa POF –„Oferte 
Publice”) până cel târziu în data de 14.01.2008, ora 14:00 (conform orarului de tranzacţionare al 
pieţei P.O.F).  Intermediarul va avea dreptul să subscrie Acţiuni în cadrul Ofertei atât în nume 
propriu cât şi în numele clienţilor cu respectarea reglementărilor B.V.B. privind limitele de 
tranzacţionare. 
 
Subscrierile sunt opozabile Ofertantului din momentul înregistrării subscrierii în Registrul de Piaţă 
Primară. 
 
Intermediarii Autorizaţi îşi asumă responsabilitatea ca toate Formularele de Subscriere au fost 
primite până la expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei, adică 11.01.2008. 
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ROMBELL SECURITIES S.A. nu este responsabilă pentru problemele apărute în relaţia 
subscriitorului cu Intermediarul Autorizat care a preluat Formularul de Subscriere, dacă 
acestea sunt cauzate de nerespectarea de către Intermediarul Autorizat a condiţiilor de 
derulare şi a Prospectului de Ofertă Publică aprobat de C.N.V.M. 
 
Alocarea acţiunilor se face pro-rata.  În situaţia în care în procesul alocării proporţionale ar trebui 
alocate fracţiuni de acţiuni, alocarea fracţiunilor se va face conform algoritmului Bursei de Valori 
Bucureşti. 
 
La completarea Formularului de Subscriere Investitorii persoane fizice străine îşi vor declara 
rezidenţa fiscală (ex. România, ţara de origine sau altă ţară) pe propria răspundere. 
Formularul standard pentru declaratia pe propria răspundere atestând rezidenţa fiscală a 
Investitorului va fi inclus în Formularul de Subscriere. 
 
Prin semnarea Formularului de Subscriere, Investitorii confirmă citirea prezentului Prospect 
de Ofertă şi efectuarea subscrierii în condiţiile prevăzute în prezentul Prospect de Ofertă. 
 
Subscrierile realizate în cadrul acestei Oferte sunt irevocabile.  În cazul în care Prezentul 
Prospect de Ofertă face obiectul unui amendament, subscrierile pot fi retrase în termen de 
maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării respectivului amendament la prezentul 
Prospect.  Retragerea subscrierii de către un investitor se va face prin completarea unui 
Fromular de Revocare la unitatea unde a subscris. 
 
26.5.1.4. Indicarea momentului şi a condiţiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată şi a 

posibilităţii sau imposibilităţii de revocare a ofertei după începerea tranzacţionării.  
În caz de constatare a unor neregularităţi, Oferta poate fi anulată în termen de 90 de zile de la data 
primirii de către C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia. 
 
26.5.1.5. O descriere a oricărei posibilităţi de reducere a subscrierii şi a modului de rambursare a 

sumelor excedentare depuse de subscriitori.  
Subscrierea efectuată nu poate fi redusă. 
 
26.5.1.6. Volumul minim şi maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, 

fie în valoarea globală a investiţiei).  
Subscrierea minimă acceptată este pentru 500 acţiuni. 
 
26.5.1.7. Termenul în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt 

autorizaţi să îşi retragă subscrierea. 
Subscrierile realizate în cadrul acestei Oferte sunt irevocabile. 
 
În cazul în care Prezentul Prospect de Ofertă face obiectul unui amendament, subscrierile pot fi 
retrase în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării respectivului amendament 
la Prospectul de Ofertă.  Retragerea subscrierii de către un investitor se va face prin completarea 
unui Fromular de Revocare la unitatea unde a subscris. 
 
26.5.1.8. O descriere a metodei şi indicarea datelor limită pentru plata, respectiv livrarea valorilor 

mobiliare.  
Modalitatea de plată a Acţiunilor subscrise 
Plata Acţiunilor subscrise poate fi efectuată prin una din următoarele metode: 
- în cazul în care subscriitorul are contract cu un custode: 

� formularul din partea agentului custode local “Cerere de acordare a accesului 
participantului la contul deschis de agentul custode, pentru tranzacţionarea 
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instrumentelor financiare pe sistemul Arena” – Anexa II 16 a Codului Depozitarului 
Central; 

� Declaraţia scrisă a agentului custode privind asumarea de către acesta a decontării pentru 
Acţiunile subscrise. 

- în cazul în care subscriitorul nu foloseşte serviciile unui custode: 
� depunerea în numerar la caseria Intermediarului autorizat prin care se efectuează 

subscrierea; 
� virament bancar în contul clienţi al Intermediarului autorizat prin care se efectuează 

subscrierea; 
� pentru persoanele fizice şi juridice care sunt clienţi ai Intermediarului autorizat şi nu 

folosesc serviciile unui custode: ordinul de plată pentru suma subscrisă sau pentru 
diferenţa între valoarea subscrierii şi disponibilul în numerar pe care subscriitorul îl are 
în contul de clienţi al Intermediarului. 

 
Pentru subscrierile efectuate prin Intermediarul Ofertei, plata pentru acţiunile subscrise se face prin 
transfer bancar în contul de ofertă RO65BRDE450SV01042484500 (beneficiar Rombell Securities 
S.A.), deschis la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., Sucursala Mari Clienţi 
Corporativi. 
Pentru subscrierile efectuate prin alţi Intermediari Autorizaţi, vă rugăm să va adresaţi acestora 
pentru detaliile privind contul în care vor fi transferate sumele aferente subscrierilor efectuate. 
 
Data Tranzacţiei 
Este prima zi lucrătoare de la data transmiterii de către operatorul de piaţă, către participanţii la 
piaţă, prin sistemele de comunicare ale acestuia, a anunţului Intermediarului Ofertei cu privire la 
rezultatele alocării în urma închiderii operaţiunii de subscriere în cadrul Ofertei, precum şi către 
C.N.V.M.  Bursa de Valori Bucureşti va opera tranzacţiile aferente rezultatelor alocării în sistem 
numai la instrucţiunea Intermediarului Ofertei. 
 
Decontarea şi înregistrarea Acţiunilor alocate în cadrul Ofertei 
Decontarea Acţiunilor alocate în Ofertă se va efectua prin sistemul de compensare-decontare al 
Depozitarului Central, în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la Data Tranzacţiei, iar înregistrarea 
rezultatelor Ofertei va fi făcută în sistemul ţinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. (Notă:  

Emitentul va încheia contractul cu Depozitarul Central). 
 
În caz de suprasubscriere, diferenţa va fi restituită Investitorilor în maxim 15 zile lucrătoare de la 
data închiderii Ofertei, prin transfer bancar în contul indicat de Investitor prin Formularul de 
Subscriere. 
În cazul în care numărul de Acţiuni Oferite şi subscrise este mai mic decât numărul de Acţiuni 
Oferite, Acţiunile Oferite rămase nesubscrise vor fi anulate. 
 
26.5.1.9. O descriere integrală a modalităţilor de publicare a rezultatelor ofertei şi indicarea datei 

de publicare.  
 
Oferta publică de vânzare se consideră închisă la data expirării perioadei de derulare prevăzută în 
anunţul şi Prospectul de Ofertă, sau la data închiderii anticipate conform prevederilor din Prospectul 
de Ofertă. 
Ofertantul (Emitentul) notifică C.N.V.M. şi Bursa de Valori Bucureşti cu privire la rezultatele 
ofertei publice în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. 
C.N.V.M. urmează a confirma primirea notificării în termen de maximum 10 zile lucrătoare. 
În cinci Zile Lucrătoare de la data emiterii de către C.N.V.M. a răspunsului la notificarea privind 
rezultatele Ofertei, Intermediarii Autorizaţi vor trimite prin scrisoare recomandată Deţinătorilor de 
Acţiuni şi, după caz, Băncilor Custode, care au cumpărat acţiuni prin aceştia, extrase de cont 
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certificând numărul Acţiunilor care le-au fost alocate şi contravaloarea Acţiunilor subscrise şi 
nealocate care urmează a fi returnată conform paragrafului de mai sus. 
 
Motive independente de Emitent, Ofertant (în cazul nostru Emitent) sau Intermediar pot duce 
la întârzieri în procesarea datelor şi întocmirea raportului privind Oferta, sau la decontarea 
Ofertei sau la emiterea de către C.N.V.M. a confirmării primirii notificării privind rezultatele 
Ofertei.  Prin urmare, Intermediarul, Ofertanţii sau Emitentul nu îşi asumă nici o 
responsabilitate în caz de întârziere a restituirii sumelor cuvenite Investitorilor în caz de 
suprasubscriere a Ofertei. 
 
Documentul de Ofertă publică primară de vânzare purtând viza C.N.V.M. şi notificarea privind 
rezultatele ofertei publice se depun la Oficiul Registrului Comerţului, ca anexe la cererea de 
înscriere de menţiuni privind modificarea capitalului social, după încheierea ofertei publice şi 
realizarea operaţiunilor de decontare. 
 
26.5.1.10. O descriere a procedurii de exercitare a oricărui drept preferenţial de subscriere, a 

transferabilităţii drepturilor de subscriere şi a regimului aplicat drepturilor de subscriere 
neexercitate. 

Nu este cazul. 
 
26.5.1.11. Documente necesare realizării subscrierii în cadrul Ofertei Publice. 
 
Pentru a putea fi acceptate, Formularele de Subscriere completate trebuie însoţite de următoarele 
documente, funcţie de tipul de investitor: 
 
1. Persoane fizice (rezidente/nerezidente) care subscriu în nume propriu: 

� Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 
� Paşaport (original şi copie) şi/sau legitimaţie de şedere (original şi copie) – pentru 

Investitorii cetăţeni străini, rezidenţi; 
� Paşaport (original şi copie) – pentru Investitorii cetăţeni străini, nerezidenţi; 
� Dovada depunerii în numerar sau Ordin de plată (exemplarul verde avizat de banca de la 

care se face plata – original şi copie). 
 

2. Persoane fizice (rezidente/nerezidente) care subscriu în numele altei persoane fizice 

(rezidente/nerezidente): 

� Buletin sau carte de identitate (original şi copie) al reprezentantului şi buletin sau carte de 
identitate (copie) al persoanei reprezentate; 

� Paşaport (original şi copie) şi/sau legitimaţie de şedere (original şi copie) ale 
reprezentantului şi copie pentru persoana reprezentată – pentru Investitorii cetăţeni străini; 

� Dovada depunerii in numerar sau Ordin de plată (exemplarul verde avizat de banca de la 
care se face plata – original şi copie); 

� Procură în formă autentică (copie şi original) cu regim special sau general. 
 

3. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori: 

� Buletin sau carte de identitate (original şi copie) al persoanei care subscrie în numele 
minorului; 

� Dovada depunerii în numerar sau Ordin de plată (exemplarul verde avizat de banca de la 
care se face plata – original şi copie); 

� Certificatul de naştere al minorului şi buletin sau carte de identitate (pentru minorii cu vârsta 
între 14 şi 18 ani) – copie şi original; 

� Actul prin care s-a instituit tutela (copie şi original), dacă este cazul. 
 



S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. Ofertă publică primară iniţială de acţiuni – Prospect de ofertă 

 127 

4. Persoane fizice rezidente puse sub curatelă: 

� Buletin sau carte de identitate (original şi copie) al persoanei care subscrie în numele 
persoanei puse sub curatelă; 

� Paşaport (original şi copie) şi/sau legitimaţie de şedere (original şi copie) ale persoanei care 
subscrie în numele persoanei puse sub curatelă – pentru cetăţeni străini; 

� Buletin sau carte de identitate (original şi copie) al persoanei puse sub curatelă; 
� Dovada depunerii in numerar sau Ordin de plată (exemplarul verde avizat de banca de la 

care se face plata – original şi copie); 
� Actul juridic ce instituie curatela; 

 

5. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu: 

� Copie după codul fiscal şi certificatul ce atestă înregistrarea la registrul comerţului; 
� Actul doveditor al calităţii reprezentantului legal al societăţii; 
� Împuternicire în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere (dacă 

aceasta nu e reprezentantul legal al societăţii); 
� Buletin sau carte de identitate sau paşaport sau legitimaţie de şedere (original şi copie) al 

persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; 
� Dovada depunerii în numerar sau Ordin de plată (exemplarul verde avizat de banca de la 

care se face plata – original şi copie). 
 

6. Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu: 

� Copie după codul fiscal şi/sau certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice (tradus 
şi legalizat); 

� Actul doveditor al calităţii reprezentantului legal al societăţii care face subscrierea; 
� Împuternicire în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere (tradusă 
şi legalizată) – dacă aceasta nu e reprezentantul legal al societăţii; 

� Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectuează subscrierea ca reprezentant 
al persoanei juridice nerezidente; 

� Dovada depunerii în numerar sau Ordin de plată (exemplarul verde avizat de banca de la 
care se face plata – original şi copie). 

 
7. Persoane juridice rezidente care subscriu în numele altor persoane juridice nerezidente: 

� Copie după codul fiscal şi/sau certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice 
nerezidente (traduse şi legalizate); 

� Dovada depunerii în numerar sau Ordin de plată (exemplarul verde avizat de banca de la 
care se face plata); 

� Mandat în original din partea societăţii nerezidente pentru realizarea operaţiunii cât şi 
traducerea legalizată a acestuia; 

 
8. Persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice sau asociaţii familiale: 

� Decizia de autorizare emisă de Primaria locală (copie); 
� Copie după codul unic de înregistrare; 
� Buletin sau carte de identitate (original şi copie) al persoanei fizice care semnează 

Formularul de Subscriere; 
� Împuternicire în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere (în cazul 

în care subscrie altă persoană); 
� Dovada depunerii în numerar sau Ordin de plată (exemplarul verde avizat de banca de la 

care se face plata – original şi copie). 
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9. Persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi independente: 

� Decizia sau autorizaţia de liberă practică (copie); 
� Certificatul de înregistrare fiscală (copie); 
� Buletin sau carte de identitate (original şi copie) al persoanei fizice care semnează 

Formularul de Subscriere; 
� Împuternicire în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere (în cazul 

în care subscrie altă persoană); 
� Dovada depunerii în numerar sau Ordin de plată (exemplarul verde avizat de banca de la 

care se face plata – original şi copie). 
 
26.5.2. Planul de distribuire şi de alocare a valorilor mobiliare 
 
26.5.2.1 Diversele categorii de potenţiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare. Dacă 

oferta se face simultan pe pieţele din mai multe ţări şi dacă o tranşă a fost sau este 
rezervată anumitor pieţe, indicarea acestei tranşe.  

 
Oferta se face numai pe piaţa din România, nu există tranşe din ofertă care să fie rezervate altor 
pieţe din România sau alte ţări. 
 
26.5.2.2 În măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii 

săi acţionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere şi supraveghere 
intenţionează să subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenţionează să subscrie 
peste 5%.  

În cadrul ofertei pot subscrie şi dintre acţionarii existenţi.  Până la data întocmirii prezentului 
prospect, nu se cunoaşte intenţia de subscriere a principalilor acţionari ai Emitentului sau a 
membrilor organelor sale de administrare, conducere şi supraveghere.  Totodată, nu se cunoaşte 
dacă vreo persoană intenţionează să subscrie peste 5%. 
 
26.5.2.3 Informaţii înainte de alocare: 

(a) Divizarea ofertei în tranşe: tranşe rezervate investitorilor instituţionali, micilor 
investitori şi salariaţilor emitentului şi orice alte tranşe.  
Oferta nu este divizată în tranşe. 

 
(b) Condiţiile în care poate fi exercitat dreptul de redistribuire, dimensiunea maximă a unei 

astfel de redistribuiri şi orice procentaj minim aplicabil diverselor tranşe.  
Nu este cazul, oferta nu este divizată în tranşe. 
 

(c) Metoda de alocare sau metodele aplicabile tranşei micilor investitori şi a celei a 
salariaţilor emitentului, în cazul suprasubscrierii acestor tranşe.  
Nu este cazul, oferta nu este divizată în tranşe. 

 
(d) O descriere a regimului preferenţial prestabilit care se aplică, în momentul alocării, 

anumitor categorii de investitori sau anumitor grupuri (inclusiv a programelor privind 
prietenii şi rudele), procentajul din ofertă rezervat în acest sens şi criteriile de includere 
în categoriile sau grupurile în cauză.  
Nu este cazul, oferta nu este divizată în tranşe. 

 
(e) Informaţii privind posibilitatea ca tratamentul aplicat subscrierilor sau solicitărilor de 

subscriere, în momentul alocării, să depindă de întreprinderea care le face sau prin 
intermediul căreia sunt făcute.  
Nu este cazul, oferta nu este divizată în tranşe. 
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(f) După caz, indicaţi cuantumul ţintă minim pentru alocările individuale în tranşa micilor 
investitori.  
Nu este cazul, oferta nu este divizată în tranşe. 

 
(g) Condiţiile de închidere a ofertei şi data la care oferta ar putea fi închisă cel mai 

devreme.  
În Prospectul de Ofertă nu este prevăzută posibilitatea de închidere anticipată a ofertei. 

 
(h) Informaţii privind posibilitatea efectuării de subscrieri multiple; în cazul în care nu sunt 

permise, modul de administrare a subscrierilor multiple. 
Pot fi efectuate subscrieri multiple.   Fiecare subscriere se realizează în condiţiile de 
valabilitate prevăzute în Procedura de subscriere (pct. 26.5.1.3). 

 
26.5.2.4 Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul care le-a fost alocat şi 

informaţii privind posibilitatea demarării tranzacţiilor înainte de această notificare.  
 
Notificarea subscriitorilor cu privire la volumul alocat este descrisă la pct. 26.5.1.9. 
 
Nu pot fi demarate tranzacţii înaintea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Emitentului pe Bursa 
de Valori Bucureşti.  Menţionăm că, după confirmarea de către C.N.V.M. a Notificării privind 
rezultatele Ofertei Publice primare de vânzare de acţiuni, Emitentul şi Intermediarul vor întreprinde 
toate demersurile în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Emitentului pe Bursa de Valori 
Bucureşti. 
 
26.5.2.5 Supraalocare şi prelungire: 

(a) Eventuala existenţă şi volumul oricărui dispozitiv de supraalocare şi de prelungire.  
(b) Durata de viaţă a dispozitivului de supraalocare şi de prelungire.  
(c) Condiţiile de utilizare a dispozitivului de supraalocare sau de prelungire.  

Nu este prevăzut un dispozitiv de supraalocare şi prelungire. 
 
26.5.3. Stabilirea preţului 
Preţul de ofertă este fix, stabilit conform 26.5.1.2. 
 
26.5.4. Plasamentul şi subscrierea 
26.5.4.1. Numele şi adresa coordonatorului (coordonatorilor) ofertei în general şi a diverselor 

părţi ale acesteia şi, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute emitentului sau 
ofertantului, numele şi adresa intermediarilor din diversele ţări în care se desfăşoară 
oferta.  

 
Coordonatorul ofertei este Intermediarul S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., cu sediul în 
România, Bucureşti 011013, Str. Buzesti  nr. 63-69, et. 1, ap.  2, Sector 1; Tel: +4 – 021.311.00.24, 
311.00.27, 311.10.61, 233.13.60; Fax: +4 – 021.311.10.38, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J40/6505/1995 şi având CUI RO 7614628, societate de servicii de investiţii 
financiare funcţionând în baza autorizaţiei C.N.V.M.  nr. 2332 / 22.07.2003, Nr. înregistrare Registrul 
C.N.V.M. PJR01SSIF/400034. 
 
Subscrierea se va realiza la sediul Intermediarului Ofertei sau la sediul oricărui Intermediar 
Autorizat de C.N.V.M. 
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26.5.4.2. Numele şi adresa agenţilor de plată şi ale depozitarilor din fiecare ţară participantă.  
 
Depozitar şi agent de plată este S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bucureşti, sector 1, cod 
010897, str. Făgăraş nr. 25.  Informaţii cu privire la agenţiile Depozitarului Central din ţară se 
găsesc la adresa http://www.depozitarulcentral.ro. 
 
26.5.4.3. Denumirea şi adresa entităţilor care s-au angajat ferm să subscrie emisiunea şi ale celor 

care s-au angajat să plaseze valorile mobiliare fără o subscriere fermă sau în temeiul 
unui acord de investiţie la cel mai bun preţ. Se indică principalele caracteristici ale 
acordurilor încheiate, inclusiv cotele. Dacă subscrierea fermă nu vizează întreaga 
emisiune, se indică cota parte care nu a fost subscrisă. Se indică cuantumul global al 
comisionului de investiţie şi al comisionului de garanţie (pentru subscrierea fermă).  

Subscrierea ofertei nu este garantată.  Nici Intermediarul şi nici vreo altă entitate nu se angajează să 
subscrie o parte din Ofertă în situaţia în care aceasta ar rămâne nesubscrisă. 
 
26.5.4.4. Momentul în care acordul de subscriere fermă a fost sau va fi onorat.  
Nu este cazul. 
 
26.6. Admiterea la tranzacţionare şi modalităţi de tranzacţionare 
 
26.6.1. Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de 
admitere la tranzacţionare, în vederea distribuirii lor pe o piaţă reglementată sau pe pieţe 
echivalente, caz în care se indică pieţele în cauză.  Aceste informaţii trebuie precizate fără a se lăsa 
impresia că admiterea la tranzacţionare va fi cu siguranţă aprobată.  Se indică, dacă sunt cunoscute, 
datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzacţionare valorile mobiliare.  
 
După confirmarea de către C.N.V.M. a Notificării privind rezultatele Ofertei Publice primare de 
vânzare de acţiuni, Emitentul şi Intermediarul vor întreprinde toate demersurile în vederea admiterii 
la tranzacţionare a acţiunilor Emitentului pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori 
Bucureşti. 
 
26.6.2. Se menţionează toate pieţele reglementate sau toate pieţele echivalente pe care, după 
cunoştinţele emitentului, sunt deja tranzacţionate valori mobiliare aparţinând categoriei din care fac 
parte şi cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacţionare.  
Nu este cazul. 
 
26.6.3. Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicită 
admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, sunt subscrise sau plasate privat valori 
mobiliare din aceeaşi categorie sau dacă sunt create valori mobiliare din alte categorii care vor face 
obiectul unei investiţie publice sau private, se indică natura acestor operaţiuni, precum şi numărul şi 
caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul acestor operaţiuni.  
Nu este cazul. 
 
26.6.4. Informaţii detaliate privind entităţile care şi-au asumat un angajament ferm de a acţiona ca 
intermediari pe pieţele secundare şi de a garanta lichiditatea acestora prin cotaţii de vânzare şi 
cumpărare; o descriere a principalelor caracteristici ale angajamentului lor.  
Nu este cazul. 
 
26.6.5. Stabilizare: în cazul în care un emitent sau un acţionar care doreşte să vândă a acordat o 
opţiune de supraalocare sau s-a propus în alt fel desfăşurarea unor acţiuni de stabilizare a preţului 
pentru o ofertă:  
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26.6.5.1 se menţionează faptul că stabilizarea este posibilă, că nu există nici o asigurare că ea va 
avea loc şi că poate fi oprită în orice moment;  

Nu este cazul. 
 
26.6.5.2 se indică începutul şi sfârşitul perioadei în care poate avea loc stabilizarea;  
Nu este cazul. 
 
26.6.5.3 se precizează identitatea persoanei responsabile pentru stabilizare în fiecare ţară 

implicată, cu excepţia cazului în care aceste informaţii nu sunt cunoscute în momentul 
publicării;  

Nu este cazul. 
 
26.6.5.4 se menţionează faptul că activităţile de stabilizare pot conduce la stabilirea unui preţ de 

piaţă mai ridicat decât cel care ar predomina în alte condiţii. 
Nu este cazul. 
 
26.7. Deţinători de valori mobiliare care doresc să vândă 
 
26.7.1. Numele şi adresa profesională a persoanelor sau a entităţilor care oferă spre vânzare 
valorile mobiliare deţinute; se indică natura funcţiei ocupate sau a altor relaţii importante avute de 
potenţialii vânzători cu emitentul sau oricare dintre predecesorii sau afiliaţii săi în cursul ultimilor 
trei ani.  
 
Ofertantul este Emitentul, adică S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., cu 
sediul în România, Gura Humorului, P-ta. Republicii nr. 18, jud. Suceava, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J33/718/1998, CUI RO 10376500. 
 
26.7.2. Numărul şi categoria de valori mobiliare oferite de fiecare dintre deţinătorii care doresc să 
vândă.  
 
Numărul total de acţiuni oferite este de 45.500.000 acţiuni.  Acţiunile Emitentului sunt acţiuni 
nominative, dematerializate, emise în lei care conferă deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale în 
conformitate cu dispoziţiile legii societăţilor comerciale, ale reglementărilor aplicabile pieţei de 
capital şi ale Actului constitutiv.  
 
26.7.3. Contract de restricţionare: 

- identificarea părţilor implicate; 
- descriere a conţinutului contractului şi a excepţiilor prevăzute; 
- durata perioadei de restricţionare.  

Nu este cazul. 
 
26.8. Cheltuieli aferente emisiunii/ofertei 
 
26.8.1. Cuantumul total net al fondurilor încasate în urma emisiunii/ofertei şi o estimare a 
cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei.  
 
În cazul în care oferta va fi subscrisă în proporţie de 100%, Emitentul estimează că fondurilor nete 
ce vor fi încasate în urma ofertei se ridică la 9.100.000 lei. 
 
Cheltuielile totale aferente Ofertei aprobate de Adunarea generală sunt în sumă totală de 100.000 
lei.  Acestea acoperă cheltuielile cu serviciile prestate de Intermediar, publicitatea, precum şi 
comisioanele datorate instituţiilor pieţei: 
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- comisionul C.N.V.M. ca urmare a aprobării prospectului - 0,1% din valoarea ofertei; 
- comisionul B.V.B. pentru tranzacţionarea în Secţiunea de Piaţă P.O.F. – 0,09% din valoarea 

vânzărilor; 
- comisionul B.V.B. de procesare documentaţie – 1.200 lei + T.V.A.; 
- comisionul Depozitarului Central pentru compensare – decontare şi servicii de registru – 

700 lei. 
 
26.9. Diluare 
26.9.1. Cuantumul şi procentajul diluării determinate direct de Ofertă.  
În cazul subscrierii integrale a acţiunilor oferite, S.I.F. Muntenia, în calitate de acţionar majoritar al 
Emitentului îşi va diminua participarea de la 85,5% la 62,2%, iar Consiliul Local Gura Humorului, 
în calitate de acţionar semnificativ, îşi va diminua participarea de la 11,1% la 8,05%. 
 
26.9.2. În cazul unei oferte de subscriere adresate acţionarilor existenţi, cuantumul şi procentajul 
diluării determinate direct de eventualul lor refuz de a subscrie. 
În situaţia în care acţionarii existenţi nu vor subscrie în Oferta Publică, iar Acţiunile oferite vor fi 
subscrise integral, procentul deţinut de alţi acţionari decât cei existenţi va fi de 27,19%. 
  
26.10. Informaţii suplimentare 
26.10.1. Dacă în nota privind valorile mobiliare sunt menţionaţi consilieri care au legătură cu 
oferta, o declaraţie precizând calitatea în care au acţionat aceştia.  
Nu este cazul. 
 
26.10.2. Se precizează ce alte informaţii din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau 
examinate de către auditori şi dacă aceştia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime 
sau, cu aprobarea autorităţii competente, un rezumat al acestuia.  
Nu este cazul. 
 
26.10.3. În cazul în care nota privind valorile mobiliare conţine o declaraţie sau un raport atribuite 
unei persoane care acţionează în calitate de expert, se indică numele, adresa de la locul de muncă şi 
calificările persoanei în cauză şi, după caz, orice interese semnificative ale persoanei respective cu 
privire la emitent. Dacă raportul sau declaraţia au fost întocmite la cererea emitentului, se anexează 
o declaraţie prin care se confirmă faptul că documentele în cauză au fost incluse, în forma şi în 
contextul în care au fost incluse, cu consimţământul persoanei care a autorizat conţinutul acelei 
părţi din nota privind valorile mobiliare. 
Nu este cazul. 
 
26.10.4. În cazul în care informaţiile provin de la o terţă parte, se furnizează o confirmare a faptului 
că informaţiile în cauză au fost reproduse cu acurateţe şi că, după cunoştinţele emitentului şi în 
măsura în care acesta poate să confirme având în vedere datele publicate de terţa parte în cauză, nu 
au fost omise fapte care ar face ca informaţiile reproduse să fie incorecte sau să inducă în eroare. Se 
menţionează, de asemenea, sursa (sursele) informaţiilor în cauză. 
Nu este cazul. 
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Emitentul declară că informaţiile cuprinse în Prospect sunt în conformitate cu realitatea şi nu conţin 
omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acestuia. 
 
EMITENTUL 
S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. 
PREŞEDINTE C.A. 
Florica TRANDAFIR 
 
 
 
 
 
Intermediarul declară că, după cunoştinţele sale, informaţiile cuprinse în Prospect sunt în 
conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul 
acestuia. 
 
INTERMEDIARUL OFERTEI 
S.C. ROMBELL SECURITIES S.A. 
PREŞEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL 
Gheorghe NICOLAE 


