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MEMORANDUM 
întocmit pentru admiterea acţiunilor emise de SC BUCOVINA S.A. pe AeRO – 

piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant Autorizat: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTENŢIALII INVESTITORI ÎN COMPANIILE LISTATE PE AeRO TREBUIE SĂ FIE ÎN 

CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ SISTEMUL ALTERNATIV DE 

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

INVESTIŢIONAL MAI RIDICAT DECAT PENTRU COMPANIILE ADMISE LA TRANZACŢIONARE 

PE O PIAŢĂ REGLEMENTATĂ. 
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         NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 

 

 
 

Prezentul Memorandum a fost întocmit de către Consultantul Autorizat pe baza 

documentelor, datelor şi informaţiilor furnizate de către emitent. 

Informaţiile cuprinse în acest Memorandum sunt prezentate de Consultantul Autorizat 

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

În situaţia în care, între data întocmirii prezentului Memorandum şi prima zi de 
tranzacţionare pe AeRO, vor fi modificări faţă de informaţiile conţinute în acest 
Memorandum, emitentul împreună cu Consultantul Autorizat vor furniza un document 
suplimentar care va detalia aceste informaţii, sub forma unui raport curent. 
Consultantul Autorizat nu acordă nicio garanţie privind oportunitatea plasamentului în 

valori mobiliare ce fac obiectul acestui Memorandum. 

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

mobiliare. 

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

investiţie în baza unei examinări proprii a termenilor ofertei. 

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

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

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

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

 

Investitorii potenţiali se vor informa în legatură cu: 

- Condiţiile de impozitare prevăzute de legislaţia în vigoare şi efectele acestora 

- Cerinţele cadrului juridic 

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

proprietăţii sau renunţării la acţiuni. 

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

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

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

controlului părţilor şi care împiedică total sau parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale 

ale părţilor sau ale uneia dintre părţi; aceste evenimente includ dar nu se limitează la: 
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război, răscoale, dezordini civile, cutremur, incendiu, inundaţie, sau alte calamităţi 

naturale similare. 

Potenţialii investitori nu vor interpreta conţinutul acestui Memorandum ca pe o 

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

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

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

sau transferarea acţiunilor. 

 

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

către Emitent în scopul redactării Memorandumului şi pe baza informaţiilor disponibile 

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

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

acţionariatului). 

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

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

Autorizat nu are nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea 

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

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

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

dispoziţia Intermediarului. 

Nu există informaţii semnificative neincluse în Memorandum, de natura a influenţa 

negativ interesele deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului. 

 

Verificând conţinutul acestui memorandum, Preşedintele - Director General al 

emitentului, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt 

omisiuni majore sau declaraţii neadevărate referitoare la acest memorandum. 

 

Consultantul Autorizat, declară că S.C. BUCOVINA S.A., este corespunzătoare din punct de 

vedere al admiterii la tranzacţionare pe AeRO şi că documentaţia a fost realizată în 

conformitate cu cerinţele Bursei de Valori Bucureşti. 
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         DECLARAŢII PRIVIND PERSPECTIVELE 

 

 

 

Acest Memorandum conţine, printre altele, declaraţii care reflectă aşteptările conducerii 

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

perspectivele emitentului. 

 

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

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

modifica substanţial rezultatele efective, existând posibilitatea ca anumite predicţii, 

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

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

prezentate în Capitolul “Factori de Risc”. 

 

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

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

actualiza, ulterior finalizării Memorandumului declaraţiile de perspectivă incluse în 

memorandum pentru a reflecta eventualele modificări ale previziunilor Emitentului sau 

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

respectivele declaraţii. 
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1. Persoane responsabile  

 

S.C. BUCOVINA  S.A, cu sediul în Şcheia, str. Humorului nr. 62, jud. Suceava, înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerţului Suceava sub nr. J33/12/1991 şi CUI 717030, reprezentată de dl. Ştefu Dănuţ, în 

calitate de preşedinte - director general al societăţii.  

Verificând informaţiile, SC BUCOVINA S.A., reprezentată de dl. Ştefu Dănuţ, acceptă responsabilitatea 

pentru conţinutul acestuia şi confirmă că informaţiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea şi că nu 

conţin omisiuni sau declaraţii neadevărate de natura să afecteze semnificativ conţinutul acestuia. 

 

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

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

director general, în calitate de Consultant Autorizat pentru admiterea la tranzactionare a emitentului SC 

BUCOVINA S.A., având decizia de autorizare emisă de Bursa de Valori Bucureşti cu  numărul 

24/16.01.2015. 

 

Auditorii financiari ai emitentului: 

 

Situaţiile financiare ale emitentului, au fost auditate de SC CODEXPERT OFFICE SRL, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului Suceava sub nr. J33/599/1999 şi CUI 1245446, str. Vasile Bumbac nr. 2, Bloc P, sc. 

A, ap. 1, tel./fax 0230.531.949, membru a CAFR din anul 2001, înregistrată sub nr. 126/2001, prin auditor 

CODĂU STELIAN înregistrat la CAFR cu certificatul nr.  798/2011. 

 

 

2. Informaţiile generale: 

 

 Nume emitent:                                                                                   S.C. BUCOVINA S.A. 

Domeniu de activitate                                                         Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

                   Fabricarea îngheţatei 

Cod CAEN                                                                                                                 1051 şi 1052 

Cod fiscal / CUI                                                                                                              RO717030 

Număr de înregistrare la Registrul Comertului                                                      J33/12/1991 

Adresa                                                                                      str. Humorului nr. 62, com. Şcheia 

             jud. Suceava 

Telefon, Fax,              0230.526.550; 0230.526.271 
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E-mail                                                                     lapte@bucovina-sa.ro 

Numele persoanei de legătura cu BVB                                                          ŞTEFU DĂNUŢ                     

                 Preşedinte – Director general 

 

Simbolul de tranzacţionare                                                                                           BUCS 

 Codul ISIN                                                                                                                ROBUCSACNOR2 

 

3. Scurt istoric al societăţii  

 

Înființată în anul 1991, Bucovina S.A. își propune să ofere clienților achiziționarea unor produse de 

calitate la cele mai bune prețuri. Preocuparea prioritară a conducerii societății este atât dezvoltarea cât 

și menținerea pe piață, în condițiile în care pe lângă marile concentrări economice care au avut loc, au 

apărut și alți producători precum: Friesland, Covalact, Danone, Albalact, Dorna. 

Misiunea S.C. BUCOVINA S.A. Suceava este ca prin strategiile proprii de marketing și cele investiționale, 

să-și mărească cota de piață chiar în aceste condiții, câștigând noi segmente de piață, acest lucru 

presupunând eforturi financiare importante și investiții în modernizare, distribuție și dezvoltare. 

SC Bucovina SA Şcheia, judeţul Suceava, este unul dintre cei mai importanţi jucători din industria 

alimentară din zona Moldovei, activitatea principală a societăţii constituindu-o industrializarea şi 

comercializarea laptelui şi a produselor lactate, producerea şi desfacerea îngheţatei. 

Sigla Bucovina S.A. Şcheia este înregistrată la OSIM şi de asemenea este protejată pe plan european prin 

înregistrarea la Oficiul pentru armonizare în piaţa internă din anul 2011.  
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S.C. BUCOVINA S.A. are deschise ca puncte de lucru: 

 

- Fabrica de Produse Lactate Șcheia 

- Fabrica de Lapte Praf Fălticeni; 

- Secția de Fabricare a Înghețatei Șcheia; 

- Punct Alimentar Fălticeni; 

- Punct Alimentar Piața Mare, localitatea Suceava. 

 

3. Descrierea activităţii  

Societatea are ca obiect de activitate fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, produsele sale 

constând în principal din lapte de consum, lapte praf, smântână, îngheţată şi brânzeturi. Compania 

deţine o fabrică de produse lactate în Suceava şi una de lapte praf în Fălticeni, distribuţia produselor 

realizându-se cu precădere în zona Moldovei. 

Asigurarea aprovizionării cu lapte - materie primă - se efectuează de la producători locali şi de la ferme 

autorizate din judeţele Suceava, Botoşani şi Neamţ. 

Procesarea laptelui colectat are loc în instalaţii moderne, societatea investind în ultimii trei ani peste 

doua milioane de lei  în achiziţionarea de utilaje tehnice şi de asemenea în modernizarea celor existente 

în dotarea societăţii. Societatea acordă o atenţie deosebită menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii produselor 

din lapte de vacă, calitatea produselor sale fiind  deosebit de apreciată de către consumatori. Societatea 

nu foloseşte pentru preparatele sale înlocuitori, utilizând doar lapte de vacă natural. 

 

4. Informaţii cu privire la acţiuni şi la structura acţionariatului   

La data de 31.12.2014, conform  informărilor Depozitarului Central S.A. Bucureşti, afişate pe site-ul 

Bursei de Valori Bucureşti, numărul total de acţiuni emise este de 9.671.384, valoarea nominală a unei 

acţiuni este de 0,1000 lei iar valoarea capitalului social este de 967.138,40 lei. 

În ultimii cinci ani, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societăţii. Societatea a derulat un program 

de achiziţie al propriilor acţiuni, în baza mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2013, în limita a 10% din capitalul social. Acţiunea de 

răscumpărare a acţiunilor proprii a fost iniţiată începând cu data de 07.11.2013. 

Structura acţionariatului, conform informaţiilor afişate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti SA, pe baza 

raportărilor acţionarilor, la data de 31.03.2015 este următoarea: 

- ŞTEFU DĂNUT        –    32,857% 

- BURDA DANIELA   -    9,464% 

- SSIF BROKER SA     -     8,11% 

- GHEORGHE VIOREL –   5,97% 
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- ALŢI ACŢIONARI –        43,599% 

 

 

 
 

 

 

Capitalizarea bursieră la data de 31.03.2015 a fost de 6.769.968,80 lei ( sursa: Site-ul Bursei de Valori 

Bucureşti) 

 

Free float 

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

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

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

elimină următoarele: 

- Acţiunile la dispoziţia societăţii (treasury stock); 

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

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

colectiv; 

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

 

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

valoare absolută şi numărul total de acţiuni emise şi înregistrate în registrul acţionarilor. 

 

În cazul emitentului, calculul free float la data de 31.03.2015, este prezentat mai jos: 

 

32.86% 

9.46% 

8.11% 5.97% 

43.60% 
STEFU DANUT 

BURDA DANIELA 

SSIF BROKER SA 

GHEORGHE VIOREL 

ALTII 
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- Actiuni la dispoziţia societăţii       0,099% 

- Acţiuni deţinute de către stat şi alte agenţii guvernamentale,  0% 

      investitori strategici, acţionari majoritari 

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

      de pensii, organismelor de plasament colectiv 

- Deţinerile de cel puţin 5% ale altor categorii de investitori  ŞTEFU DĂNUŢ  –    32,857% 

BURDA DANIELA   -    9,464% 

SSIF BROKER SA     -     8,11% 

GHEORGHE VIOREL –   5,97% 

 

Free float la data de 13.03.2015    -   43,599% 

 

5. Conducerea societăţii  

 

Emitentul este administrat într-un sistem unitar, de către un Consiliu de Administraţie compus din trei 

membrii. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili. 

Membrii în funcţie ai Consilului de Administraţie sunt: 

 

DL. ŞTEFU DĂNUŢ – preşedinte al Consiliului de Administraţie 

DL. SAUCIUC AUREL – membru al Consiliului de Administraţie 

DL. GAFENCU ILIE - membru al Consiliului de Administraţie 

 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂŢII – este asigurată de Comitetul Director, care are în funcţie la 

data de 13.03.2015, următorii membrii: 

 

- DL. ŞTEFU DĂNUŢ  - DIRECTOR GENERAL 

- D-NA. BURDA DANIELA  – DIRECTOR ECONOMIC 

 

Acţiuni deţinute de membrii conducerii:  

 

Membrii Consiliului de Administraţie deţin un număr de 3.329.545 acţiuni. 

 

Membrii Comitetului Director deţin un număr de 4.093.020 actiuni. 
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6. Detalii cu privire la angajaţi  

 

Emitentul îşi respectă angajaţii recunoscându-le devotamentul şi profesionalismul. Emitentul oferă 

condiţii de angajare corecte, bazate pe competenţă. Societatea menţine un mediu de lucru în care sunt 

cultivate respectul reciproc, implicarea şi încrederea. Contribuţia fiecărei persoane la efortul echipei 

constituie o parte esenţială din aplicarea managementului performanţei în cadrul societăţii. Deoarece 

angajaţii reprezintă una dintre resursele cele mai valoroase ale companiei, emitentul prin membrii 

conducerii, se asigură permanent de asigurarea unor condiţii optime de muncă.  

 

Numărul mediu al angajaţilor societăţii în anul 2014 a fost de 124 de persoane, din care 19 salariaţi cu 

studii superioare, 30 salariaţi cu studii medii, 42 salariaţi absolvenţi de şcoală profesională şi 33 salariaţi 

absolvenţi de şcoală generală. 

 

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

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

dintre angajator şi angajaţi. În cadrul societăţii, între conducere şi personalul din societate există o relaţie 

bazată pe disciplină, încredere şi întelegere reciprocă. 

 

Gradul de sindicalizare la nivelul societăţii este de 67% , conducerea emitentului având o relaţie de 

parteneriat cu sindicatul care funcţionează în societate, ambele părţi vizând dezvoltarea societăţii şi 

asigurarea unor locuri de muncă decente pentru angajaţi. 

 

 

7. Cota de piaţă / Principalii competitori  

 

Principalele pieţe de desfacere pentru societate sunt 18 judeţe din Romania, cu precadere cele din estul 

ţării. 

Metode de distribuţie:  

- Distribuţie directă 

- Livrare de la depozitul fabricii 

- Distribuţie prin intermediul unor societăţi specializate de distribuţie 

 

Din reţelele mari de magazine, produsele BUCOVINA S.A. sunt prezente în AUCHAN SUCEAVA, 

CARREFOUR SUCEAVA, METRO SUCEAVA şi REAL SUCEAVA. 

 

Principalii competitori în domeniul în care activează emitentul sunt: 

- Friesland, Covalact, Albalact şi Dorna Lactate pe segmentul laptelui de consum 

- Friesland, Danone, Covalact şi Albalact pe segmentul produselor proaspete 
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- Delaco, Hocheland şi Friesland, pe segmentul brânzeturilor 

- Friesland, Covalact, Albalact, Dorna Lactate, Lactate Solomonescu pe segmentul productiei de unt 

- Betty Ice, Alpin 57 SRL, Top Gel şi Unilever, pe segmentul producţiei de îngheţată 

 

Dintre competitorii enumeraţi mai sus, pe segmentul de produse proaspete se remarcă Friesland – 

subsidiara locala a grupului olandez cu aceelaşi nume, care deţine mai multe unităţi de producţie în 

România, din portofoliul grupului făcând parte brandurile Napolact, Milli şi Dots.  

Un alt competitor cu arie naţionala de distribuţie este Danone România – liderul pieţei naţionale de 

iaurturi şi subsidiară a grupului Danone, liderul mondial al pieţei de produse lactate proaspete. 

Pe segmentul îngheţatei, se remarcă compania Betty Ice, fondată în 1994, un competitor din aceeaşi 

zona geografică cu emitentul, care deţine o reţea naţională de distribuţie şi de asemenea se 

individualizează prin deschiderea în patru mari oraşe a unor gelaterii care oferă toate sortimentele de 

îngheţată produse de această societate. 

Spre deosebire de competitorii săi direcţi, compania BUCOVINA S.A., nu a abordat o politică de 

marketing agresiv, orientându-se spre fidelizarea clienţilor săi prin calitatea produselor oferite. 

 

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

Segment de activitate      %  cifra de afaceri 

Lapte de consum       1,41% 

Produse lactate proaspete      27,97% 

Brânzeturi        1,53% 

Unt         5,70% 

Lapte praf        18,56% 

Îngheţată        43,24% 

 

 

lapte consum 

produse lactate proaspete 

branzaturi 

unt 

lapte praf 

inghetata 

altele 
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9. Clienţi principali/ Contracte semnificative  

 

Principalii clienţi ai societăţii sunt distribuitorii şi comercianţii din zona de est a ţării, care achiziţionează 

produsele BUCOVINA S.A. Societatea nu are încheiate contracte exclusive şi nu înregistrează dependenţă 

semnificativă faţă de un singur client sau un singur distribuitor. 

 

10. Principalii indicatori operaţionali  

 

Structura organizatorică a companiei BUCOVINA S.A., este astfel concepută încât să acopere distinct 

toate funcţiunile sale. Această structură este aprobată de către Consiliul de Administraţie al societăţii. 

Societatea are un număr semnificativ de produse care asigură surse de venit diversificate. Produsele 

procesate conform standardelor de calitate din domeniu, din laptele colectat de la producătorii locali şi 

fermele din zona de colectare a societăţii sunt grupate astfel: 

 - lapte de consum pasteurizat 

 - produse lactate proaspete – iaurt gras, iaurt dietetic, lapte bătut, sana, kefir, smântână, branză  

   proaspată de vaci,  

 - lapte praf degresat şi lapte praf cu 26% grăsime 

 - unt pachete cu 65% grăsime şi unt cu 80% grasime 

 - brânzeturi ( burduf, caşcaval, telemea)  

 - îngheţată( la cornet, la pahar, la caserolă, sandwich de îngheţată) 

  

Capacitatea de producţie de la fabrica din Şcheia, unde se află şi sediul administrative al societăţii, 

produce lapte de consum pasteurizat, produse lactate proaspete şi îngheţată. Capacitatea de producţie 

la laptele de consum pasteurizat şi produse proaspete dinlapte este de cca. 40.000 litri/zi, iar la îngheţată 

este de 8 tone/zi. 

Capacitatea de producţie de la fabrica din Fălticeni, este specializată pentru producţia de lapte praf, unt 

pachete şi brânzeturi. Fabrica este situată la 25 de km de oraşul Suceava, în zona central a oraşului 

Falticeni. Utilajele cu care este dotată această unitate de producţie, procesează până la 65.000 litri de 

lapte proaspăt pe zi. Activitatea de la fabrica din Fălticeni este mai intensă în perioada mai-august, când 

se fac şi eventuale procesări pentru terţi. 

Ca principali furnizori de materiale, S.C. BUCOVINA S.A. ŞCHEIA, are contracte cu furnizori din zona Sibiu, 

Neamţ, Bistriţa, Suceava, Timişoara şi Sf. Gheorghe. 
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- Lapte de consum 

pasteurizat 

 

- Produse lactate 

proaspete 

 

 

- Lapte praf 

 

 

- Unt 

 

- Brânzeturi 

 

 

- Îngheţată 
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Societatea are înregistrate la OSIM un număr de douăzeci de mărci pentru produsele lactate pe care le 

comercializează. 

Dintre mărcile de îngheţată înregistrate la OSIM, pe care societatea le comercializează în prezent 

menţionăm: 
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11. Scurtă descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile  

 

Cifra de afaceri pe anul 2013 comparativ cu anul 2012 prezintă o uşoară scădere de cca.7  %,  în valoare 

netă de 1.267.191 lei. Rezultatul operaţional înregistrat în anul 2013 este pozitiv, consemnându-se un 

profit din exploatare de 145.354 lei, astfel rezultând un profit net de 6.993 lei. 

Activele imobilizate, marchează o scădere de cca.  6,7 %  în anul 2013, atingând o valoare netă de 

5.013.586 lei. 

Capitalurile proprii, marchează o creştere de cca.  0,1 %  în anul 2013, atingând o valoare netă de 

5.685.705 lei. 

Indicatorii de lichiditate în cursul anului 2013 au cunoscut o uşoara îmbunătăţire comparativ cu anul 

2012. Astfel la anul 2013 situaţia a fost următoarea: 

- Indicatorul lichidităţii curente       -    1,27 

- Indicatorul lichidităţii imediate     -    0,44 

- Indicatorul gradului de îndatorare    -    10,55% 

- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor    -    1,53 

Conducerea societatii a urmărit în permanenţă optimizarea costurilor, monitorizând cu atenţie 

cheltuielile societăţii. Astfel cheltuielile materiale au scăzut cu 480.201 lei de la 11.062.024 lei în anul 

2012 la 10.581.823 lei în anul 2013. 

 

12. O declaraţie referitoare la politica şi practica privind prognozele, în concordanţă cu 

Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe AeRO  

 

O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze şi dacă acestea vor fi furnizate sau 

nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total 

al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (aşa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevadă 

frecvenţa, perioada avută în vedere şi conţinutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi 

parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie să fie 

publicată pe pagina de internet a societăţii. 

 

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

 

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

Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe AeRO  
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Emitentul declară că respectă Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe AeRO 

referitoare la politica şi practica privind dividendele. 

Beneficiul net realizat de emitent se va repartiza de către Adunarea Generală a Acţionarilor la finele 

fiecărui exerciţiu financiar. În cazul în care emitentul va înregistra pierderi, se vor analiza cauzele 

acestora şi Adunarea Generala a Acţionarilor va decide asupra modului în care se vor recupera sau 

suporta aceste pierderi. În ultimii trei ani, politica S.C. BUCOVINA S.A., a fost de capitalizare a profitului, 

pentru a asigura societătii resursele necesare dezvoltării. Şi în perioada următoare, conducerea societăţii 

va propuner acţionarilor, ca parte a planului de dezvoltare, capitalizarea profiturilor obţinute. 

În cazul în care acţionarii vor opta pentru repartizarea de dividende, cota de beneficiu destinată plăţii 

dividendelor se va repartiza proportional cu numărul acţiunilor deţinute de fiecare acţionar. 

Potrivit Legii Pieţei de Capital, dividendele se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală, dar nu 

mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente fiecărui exerciţiu financiar 

încheiat. 

În cazul în care Adunarea Generală nu stabileşte un termen de plată, dividendele se vor datora la plată în 

maximum 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotărârii Adunării Generale 

de stabilire a dividendelor distribuite. 

 

14. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de către Consiliu  

Emitentul promovează o creştere profitabilă prin atingerea obiectivelor financiare pentru a asigura 

succesul pe termen lung. Emitentul intenţionează să îşi extinda aria de desfacere prin încheierea de 

contracte de distribuţie care să acopere un număr considerabil de judeţe ale ţării, având în planurile de 

perspectivă, acoperirea naţională în următorii 2 ani. De asemenea Consiliul de Administraţie şi-a stabilit 

ca obiectiv principal mărirea producţiei la produsele lactate şi la îngheţată, prin realizarea de noi produse 

din gama sortimentelor de îngheţată pe baza de lapte proaspăt de vaca şi frişcă proaspătă. 

 

15. Factori de risc  

 

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

de către agentul economic sau de către investitori. 

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

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

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

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

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

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

tranzacţionării. 
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Riscul politic constă in posibilitatea ca guvernul să-şi schimbe neaşteptat politicile fiscale. Acest risc 

include şi riscul de ţară, care vizează posibilitatea ca aceasta sa nu-si poata onora angajamentele 

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

datorită faptului că în prezent România este membru al Uniunii Europene, iar tendinţa în materie 

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

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

cadrului legislativ din România. Autorităţile de reglementare sunt preocupate mai ales de protecţia 

consumatorilor şi nu atât de cea a acţionarilor sau creditorilor. Emitentul depune toate eforturile pentru 

a respecta cadrul de reglementare aplicabil. În plus, legile, regulamentele şi politicile se modifică 

periodic, iar asemenea modificări pot afecta activitatea desfăşurată de emitent.  

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

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

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

în calculul profitului real. 

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

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

influenteze activitatea emitentului sau cursul acţiunilor. 

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

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

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

consecinţă, investiţiile acţionarilor emitentului pot fi afectate în mod negativ. Scăderile de preţ pot fi 

determinate de o multitudine de factori cum ar fi: diferenţa dintre rezultatele anunţate de emitent şi 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bursa de Valori Bucureşti. Sistemul alternativ a fost înfiinţat de BVB cu scopul de a oferi o piaţă cu mai 

puţine cerinţe de raportare din partea emitenţilor, dar în aceelaşi timp cu un nivel suficient de 

transparenţă pentru investitori, pentru a-i motiva să tranzacţioneze. 

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

Bursa de Valori Bucureşti are caracteristici specifice în ceea ce priveşte lichiditatea şi volatilitatea pieţei şi 

a valorii titlurilor cotate. Aceşti factori pot avea un impact semnificativ asupra preţului de tranzacţionare 

al acţiunilor. 
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Riscurile operaţionale însumează toate riscurile pe care compania şi le asuma în demersul de a opera 

într-un domeniu sau industrie. Riscul operaţional este riscul rămas după eliminarea celui financiar şi a 

celor sistematice. El ţine cont de posibilitatea eşecului privind procedurile interne, staff-ul şi sistemul 

intern. Este un risc determinat de posibilitatea ratării afacerilor datorită erorilor umane. 

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

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

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

în privinta atragerii de personal calificat este ridicată în zona de activitate a emitentului datorită 

existenţei mai multor societăţi cu aceelaşi profil de activitate. 

Unul dintre riscurile legate de personalul şi conducerea emitentului îl reprezintă posibilitatea pierderii 

angajaţilor de înaltă calificare către companii private din aceelaşi sector de activitate, care ar putea oferi 

pachete salariale şi compensaţii peste nivelul actual oferit de către emitent. 

Riscuri legate de strategia de dezvoltare a emitentului. Orice dezvoltare implică riscuri, legate atât de 

eficienţa proiectelor cat si de obtinerea surselor de finantare. Emitentul va analiza in detaliu toate 

aspectele unui plan de dezvoltare si va incerca, de fiecare data, sa-si stabileasca un raport optim intre 

sursele proprii, cele atrase si cele imprumutate. 

Riscul de lichiditate Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar 

suficient si a unor facilitati de descoperiri de cont disponibile. Datorita naturii activitatii desfasurate, 

societatea urmareste sa aiba flexibilitate in mentinerea de astfel de posibilitati de finantare. 

Societatea dispune de procese de management al riscului pe care le aplica pentru a identifica, a evalua si 

a raspunde riscurilor potentiale ce ar putea afecta realizarea obiectivelor, avand proceduri proprii privind 

achizitiile, vanzarile precum si pentru multe alte operatiuni. 

 

16.  Litigii 

 

Societatea are în prezent pe rol două litigii în care are calitatea de reclamant. Un litigiu cu S.C. UNICARM 

S.R.L., având ca obiect utilizarea fără drept de către UNICARM SRL a mărcilor înregistrate ale SC 

BUCOVINA SA, litigiu în care BUCOVINA SA a solicitat despăgubiri în valoare de 200.000 Euro. Al doilea 

litigiu, în care BUCOVINA SA are de asemenea calitatea de reclamant, este cu societatea SC ANVELOR SRL 

PLOIEŞTI, societatea care este în faliment. În acest litigiu, BUCOVINA SA, în calitate de creditor, are de 

recuperate suma de 71.930,30 lei. 

 

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

anterioară listării  

 

Societatea a derulat un program de achiziţie al propriilor acţiuni, în baza mandatului acordat prin 

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2013, în limita a 10% din 
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capitalul social. Acţiunea de răscumpărare a acţiunilor proprii a fost iniţiată începând cu data de 

07.11.2013. 

 

18. Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital, dacă există  

 NU ESTE CAZUL. 

 

19. Numele auditorilor dacă este cazul  

 

În prezent, societatea are încheiat un contract privind furnizarea serviciilor de audit financiar cu SC 

CODEXPERT OFFICE SRL, înregistrată la ORC Suceava sub nr. J33/599/1999, CUI 1245446, str. Vasile 

Bumbac nr. 2, Bloc P, sc. A, ap. 1, tel./fax 0230.531.949, membră a CAFR din anul 2001, înregistrată la 

CAFR sub nr. 126/2001, prin auditor CODĂU STELIAN înregistrat la CAFR cu certificatul nr. 798/2011. 

 

20. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute  

 

SC BUCOVINA S.A., nu are entităţi asociate cu care să deţină în mod direct sau prin reprezentant, 

interese de participare la capitalul altor societăţi cu cel puţin 20% din capital. SC BUCOVINA S.A., nu 

deţine în mod direct sau prin reprezentant, interese de participare la alte entităţi. 

 

 

Anexe:  

 

1. Actul constitutiv al societăţii  - copie 

 

2. Sinteza rezultatelor financiare / contul de profit şi pierdere 

 

 

Contul de 

profit şi 

pierdere (lei) 

2011 2012 2013 S1 2013 S1 2014 

Cifra de afaceri 19.332.029 19.454.208 17.019.482 9.749.757 8.533.129 

Cheltuieli din 

exploatare 

19.789.165 18.991.816 18.304.459 10.191.940 9.468.158 

Rezultat 

operaţional 

616.555 454.335 145.354 175.736 290.512 
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Rezultat 

financiar 

-105.014 -122.942 -133.140 -77.499 -80.827 

Rezultat brut 511.541 331.393 12.214 98.237 209.685 

Rezultat net 435.093 281.625 6.993 81.447 175.321 

Rezultat 

net/acţiune 

0,0449 0,0291 - 0,0084 0,0181 

 

 

3. Sinteza poziţiei financiare / bilanţul, cu includerea rezultatelor parţiale 

 

      2011         2012          2013      30.06.2014 

ELEMENTE DE ACTIV     

ACTIVE IMOBILIZATE 4.919.209 5.373.389 5.013.586 4.863.964 

ACTIVE CIRCULANTE 2.960.730 2.754.702 3.097.224 4.706.982 

CHELTUIELI ÎN AVANS 288.156 72.952 5.853 26.030 

TOTAL ACTIV 8.168.095 8.201.045 8.116.663 9.596.976 

ELEMENTE DE PASIV     

CAPITALURI PROPRII 5.398.862 5.680.487 5.685.705 5.860782 

DATORII TOTAL 2.769.233 2.520.556 2.430.958 3.736.194 

DATORII SUB UN AN 2.769.233 2.520.556 1.830.958 2.966.176 

DATORII PESTE UN AN - - - - 

PROVIZIOANE - - - - 

VENITURI ÎN AVANS - - - - 

TOTAL PASIV 8.168.095 8.201.043 8.116.663 9.596.976 

 

 

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

 

 

CONTUL DE PROFIT ŞI 

PIERDERE( LEI) 

        2014         2015       2016     2017     2018 

CIFRA DE AFACERI 14.900.000 18.100.000 18.100.000 19.200.000 20.800.000 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 19.200.000 18.490.000 18.900.000 19.400.000 21.000.000 

REZULTAT OPERAŢIONAL 270.000 560.000 600.000 690.000 900.000 

REZULTAT FINANCIAR -120.000 -160.000 -120.000 -100.000 -150.000 

REZULTAT BRUT 150.000 400.000 480.000 550.000 750.000 

REZULTAT NET 126.000 348.000 420.000 470.000 680.000 
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REZULTAT NET PE ACŢIUNE ( 

LEI) 

0,0130 0,0359 0,0434 0,0485 0,0703 

 

 

5. Decizia organului statutar privind tranzactionarea pe AeRO  

 

Emitentul declara ca isi asuma responsabilitatea pentru informatiile cuprinse in Memorandum. 

Dupa cunostintele sale si cu luarea in considerare a diligentelor depuse de emitent in vederea asigurarii 

realitatii, exactitatii, acuratetii, precum si a caracterului complet al informatiilor, emitentul declara ca 

informatiile cuprinse in Memorandum reflecta cu acuratete si complet faptele si situatia emitentului si sunt 

in conformitate cu realitatea si ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul 

acestuia. 

Consultantul Autorizat declara ca, dupa cunostintele sale, informatiile cuprinse in Memorandum sunt in 

conformitate cu realitatea si ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul 

acestuia. 

 

 

 EMITENT 

 

 

 S.C. BUCOVINA  S.A. ŞCHEIA 

 

 ŞTEFU DĂNUŢ – preşedinte - director general 

 

 

 

CONSULTANT AUTORIZAT 

 

 

SSIF BROKER S.A. 

 

Grigore Chiş – director general 

 

 

 

 

 


