
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Catre 

- Autoritatea de Supraveghere Financiara 

- Bursa de Valori - Bucuresti 

 

RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare 

si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital 

 

Data raportului:  22.12.2016 

Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.  

Sediul social:  Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj 

Tel/Fax: 0260/602.408 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858 

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012 

Capital social subscris si varsat: 11.399.021,8 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - 

Categoria Standard. 

 

Eveniment importante de raportat: CEMACON a semnat cu CEC Bank contractele de refinantare a 

creditelor, obtinand atat conditii de creditare mai avantajoase pentru companie, cat si o linie de capital 

de lucru pentru a derula proiectele de dezvoltare aflate in lucru.  

De asemeni, CEMACON a reusit finalizarea tranzactiei de vanzare partiala a platformei de la Zalau catre 

DEDEMAN, prin semnarea contractului de vanzare-cumparare. CEMACON SA a vandut catre 

DEDEMAN SRL două terenuri în Zalău, unul de 22.211 mp și altul de 3.104 mp, ambele amplasate pe 

Strada Fabricii, nr 1. 

Valoarea tranzacției este de 1,58 milioane euro fără TVA, la un preț de vânzare de 62,5 euro/mp fără 

TVA. 

 



  

 

„Am reusit sa indeplinim cu succes doua dintre cele mai importante obiective ale acestui sfarsit de an, 

onorand obligatiile asumate fata de banca si actionari. Pe de-o parte, ne bucuram ca, odata cu 

refinantarea, am reusit sa incheiem un parteneriat cu o banca ce isi propune sa ne sustina in planurile 

noastre de dezvoltare, in termeni contractuali si comerciali mai buni pentru companie, iar, pe de alta 

parte, ca, prin vanzarea activelor de la Zalau, se reduce considerabil indatorarea la nivel de grup 

imbunatatindu-se perspectivele viitoare ale CEMACON.”a declarat Liviu Stoleru, CEO și Președinte al 

Consiliului de Administrație Cemacon. 

 

CEMACON opereaza doua facilitati de productie in judetul Salaj, ambele functionand la capacitate de 

100%. Gama de caramizi EVOCERAMIC a fost completata cu produse complementare – buiandrugi si 

cosuri de fum – in parteneriat cu producatori puternici si competitivi din Europa. 

 

Pentru anul în curs, Cemacon si-a propus: 

 Creșterea cifrei de afaceri cu minimum 13% 

 Consolidarea cotei de piață la nivel național 

 Valorificarea activelor neproductive deținute 

 Fructificarea oportunităților de creștere din piața materialelor de construcții, pentru a asigura 

dezvoltarea business-ului pe termen mediu și lung 

 *** 

DESPRE CEMACON S.A. 
CEMACON SA ocupă locul al II-lea in topul producătorilor de blocuri ceramice din România şi unul 
dintre liderii pieței din Transilvania. 
Compania operează cea mai modernă şi mai mare capacitate de producție din România cu produse 
inovatoare, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obținute la costuri de producție foarte competitive. 
CEMACON SA este companie listată la Bursa de Valori Bucureşti şi detinută, preponderent, de 
acționari instituționali, fonduri de investiții româneşti şi străine; managementul companiei este unul 
profesionist, independent şi cu puternică expertiză de sector. 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL 

prin Dl. Stoleru Liviu-Ionel 

 


