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Nota catre investitori

Acest Prospect (“Prospectul”) contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin oferta
publica primara initiala de vanzare de actiuni facuta in Romania de catre SC Hidraulica Uzina
Mecanica Plopeni SA (“Hidraulica” sau “Emitentul”) societate comerciala pe actiuni inmatriculata la
Registrul Comertului cu nr. J29/2033/2003, cu un capital social de 13.695.020 lei, impartit in
136.950.200 actiuni nominative ordinare cu o valoare nominala de 0.1 lei fiecare, evidentiate prin
inscriere in cont.
Numarul actiunilor oferite de Emitent este 97.000.000, reprezentand 70.82% din capitalul social.
Majorarea de capital prin oferta publica primara initiala de vanzare de actiuni a fost decisa in cadrul
Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Hidraulica din data de 13.05.2010 prin Hotararea
AGEA nr. 4.
Consiliul de Administratie al Emitentului a hotarat in privinta pretului de vanzare al actiunilor prin
Decizia nr. 12/25.07.2010.
Dupa inchiderea ofertei publice Emitentul va derula demersurile pentru admiterea la tranzactionare
pe piata reglementata administrata de BVB a actiunilor emise, in termen de cel mult 30 de zile de la
data de inchidere a Ofertei. Se estimeaza ca in urma derularii prezentei oferte publice fondurile
stranse se vor ridica la 12.125.000 lei.
Persoanele responsabile de intocmirea Prospectului de Oferta sunt Emitentul si Intermediarul.
Emitentul este S.C. Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A., persoana juridica romana, inmatriculata
la Registrul Comertului sub numarul J29/2033/2003 atribuit in data de 10.12.2003 si Cod Unic de
Inregistrare 15983987 din data de 11.12.2003, avand sediul social in Plopeni, Str. Republicii Nr.1, Jud
Prahova, Romania, reprezentata prin Dl Dinu Ionel in calitate de Presedinte al Consiliului de
Administratie.
Intermediarul Ofertei este SSIF Confident Invest Bucuresti SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Nerva
Traian, nr. 7, Bl. M66, Sc. 2, Parter, Sector 3, Tronson 2/4, inregistrata la Registrul Comertului cu
numarul J40/10309/1995, cod unic de inregistrare 8057584, decizie CNVM 1939/24.06.2003,
reprezentata prin Dl Nicolae Ghergus in calitate de Presedinte si Director General.Informatiile pe
baza carora a fost redactat acest prospect au fost puse la dispozitia Intermediarului de catre Emitent
sau sunt surse publice. Continutul prospectului nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi
sau o opinie calificata a Intermediarului asupra situatiei Emitentului. Intermediarul a depus toate
eforturile necesare pentru a se asigura ca, in conformitate cu documentele si informatiile puse la
dispozitie de Emitent, informatiile cuprinse in Prospect sunt conforme cu realitatea si nu contin
omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul Prospectului.
Emitentul declara ca a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura ca informatiile continute
de prezentul prospect sunt reale, exacte si nu sunt de natura a induce in eroare in ceea ce priveste
aspectele semnificative. Prospectul contine situatiile financiare ale Emitentului pentru exercitiile
financiare 2007, 2008, 2009 precum si situatiile financiare la 30 iunie 2009 si 30 iunie 2010 intocmite
in conformitate cu normele contabile romanesti.
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Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.
In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau si
confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu
este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in
Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu
sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a
Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.
Trebuie tinut cont de faptul ca dupa inchiderea ofertei, datele si informatiile incluse in Prospect pot
suferi modificari.
Inainte de a subscrie, fiecare potential Investitor trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin
mijloace proprii a Ofertei Publice de Vanzare si a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatiile
cuprinse in prezentul Prospect.
Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite
conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate,
sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei
electrice, revolte sociale, seisme, modificari legislative, evolutia tehnica a sistemului de
tranzactionare sau alte asemenea cauze ).
Acest Prospect a fost aprobat de catre CNVM prin decizia nr. 1450/02.11.2010.
„Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica sau, dupa caz, pe documentul de oferta
nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a C.N.V.M. cu privire la
oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta
tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de
aprobare certifica numai regularitatea prospectului/documentului de oferta in privinta exigentelor
legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia“
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Declaratii privind perspectivele
Prospectul contine informatii privind asteptarile conducerii Emitentului referitoare la planurile de
dezvoltare, oportunitatile de afaceri, strategiile si obiectivele acestuia. Declaratiile ce au utilizat
cuvinte precum “estimeaza”, “se asteapta”, “intentioneaza”, “considera”, “crede”, “este posibil ca”,
sau alti termeni similari privesc perspectivele Emitentului. Acestea pot fi diferite de rezultatele
efective din viitor ca urmare a riscurilor cunoscute si necunoscute ce le pot modifica substantial ( a
se vedea capitolul “Factori de Risc”).
Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel de
declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualize declaratiile
de perspectiva incluse in Prospect pentru a reflecta eventualele modificari ale previziunilor
Emitentului sau modificarile survenite in situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat
respectivele declaratii ulterior finalizarii perioadei de derulare a Ofertei publice.

I. Definitii
Actul constitutiv – actul constitutiv al SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA, care sta la baza
infiintarii si functionarii Emitentului
Actiuni – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa Oferta)
Actionarii – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul
Actionarilor
Actiunile existente - actiunile emise de catre Emitent la data prezentului Prospect, respectiv un
numar de 136.950.200 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei fiecare.
Actiunile oferite – actiunile nou emise de catre Emitent in cadrul prezentei Oferte, respectiv un
numar de 97.000.000 actiuni, reprezentand 70.82% din capitalul social actual al Emitentului.
Angajament de restrictionare a actiunilor – angajament in favoarea Emitentului din partea
actionarului majoritar, Dl Dinu Danel, privind restrictionarea transferului de actiuni; angajamentul
este inregistrat la sediul Emitentului sub nr. 130/30.07.2010
Banca custode – banca comerciala autorizata de catre BNR sa functioneze in Romania si de catre
CNVM sa desfasoare activitati de custodie a valorilor mobiliare in conformitate cu legislatia in
vigoare
BNR – Banca Nationala a Romaniei
BVB – Bursa de Valori Bucuresti
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CNVM – Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Consiliul de administratie – Consiliul de Administratie al SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA
Contractul de Intermediere – contractul dintre Emitent si SSIF Confident Invest Bucuresti SA in
vederea intermedierii prezentei Oferte
Contractul de restrictionare a transferului actiunilor – contractul incheiat intre Emitent si dl Dinu
Danel in calitate de actionar majoritar privind restrictionarea transferului de actiuni
Data alocarii – ziua in care are loc determinarea indicelui de alocare si stabilirea Pretului de Oferta
Data de inregistrare – data stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor in vederea
identificarii actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a
Actionarilor
Data decontarii – a treia zi lucratoare ulterioara datei tranzactiei in care se finalizeaza procesul de
decontare pentru Actiunile Oferite si subscrise, alocate in cadrul Ofertei
Data de referinta – data la care sunt identificati actionarii care au dreptul sa participe la Adunarea
Generala a Actionarilor si sa voteze in cadrul acesteia
Data tranzactiei – ziua lucratoare in care se desfasoara procesul de executare a tranzactiilor prin
intermediul sistemului electronic al BVB; tranzactiile aferente ofertei se realizeaza ulterior
determinarii indicelui de alocare de catre Intermediar si realizarii alocarii de catre operatorul de
piata/de sistem, precum si dupa scurgerea unei perioade de minimum 24 de ore de la transmiterea
de catre operatorul de piata/sistem a unui anunt primit din partea Intermediarului cu privire la
valoarea indicelui de alocare, catre participantii la piata, pe cale electronica, prin sistemele de
comunicare ale acestuia, precum si catre CNVM.
Depozitarul Central – institutia care asigura compensarea si decontarea tranzactiilor bursiere,
precum si evidenta registrelor societatilor emitente
EBIT – profitul inainte de dobanzi si impozitul pe profit
EBITDA – profitul inainte de dobanzi, impozitul pe profit si amortizarea
“Emitentul” sau “Societatea” sau “Compania“sau “Hidraulica” – SC Hidraulica Uzina Mecanica
Plopeni SA este societate comerciala pe actiuni inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul
J29/2033/2003 atribuit in data de 10.12.2003 si Cod Unic de Inregistrare 15983987 din data de
11.12.2003, avand sediul social in Plopeni, Str. Republicii Nr.1, Jud Prahova, Romania.
Indicele de subscriere – este raportul dintre numarul de actiuni subscrise si numarul de actiuni
oferite
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Investitor – orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care subscrie actiunile Emitentului
in conditiile prevazute in capitolul din Prospect “Termenii si conditiile Ofertei”
Legea pietei de capital – Legea nr.297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 571/29.06.2004 cu modificarile ulterioare
Legea societatilor comerciale – Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile
ulterioare
Majorarea de capital – majorarea de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr.
6 din 23.07.2010 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului
Oferta Publica – oferta publica primara de vanzare de actiuni facuta de catre Emitent conform
descrierii din capitolul din Prospect “Termenii si conditiile ofertei”
Ordinul de subscriere – ordinul dat de catre investitor si introdus in sistem de catre Intermediarii
Autorizati de catre CNVM cu scopul de a achizitiona pentru investitori actiuni in cadrul prezentei
Oferte Publice
Ordinul de revocare – ordinul introdus in sistem de catre Intermediarii Autorizati in numele
investitorilor care doresc revocarea subscrierilor pana la data inchiderii Perioadei de Valabilitate a
Ofertei, in conformitate cu procedurile stabilite de BVB pentru piata POF
Perioada de valabilitate a Ofertei – perioada stabilita de catre Emitent si autorizata de catre CVNM,
descrierea acesteia regasindu-se in sectiunea din cadrul capitolului “Termenii si conditiile Oferte”
Piata POF – piata speciala destinata derularii ofertelor publice prin intermediul sistemului tehnic
administrat de BVB
Prospectul – prezentul prospect de oferta publica primara de vanzare de actiuni ale Emitentului,
aprobat de catre CNVM
Registrul actionarilor – registrul in care sunt identificati tot actionarii care detin actiuni ale
Emitentului
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II. Rezumatul Prospectului
Prezentarea Emitentului
In anul 2003 SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA s-a desprins din Uzina Mecanica Plopeni SA
preluand in totalitate productia de echipamente hidraulice. Uzina Mecanica Plopeni realizeaza
produse pentru industria de aparare, pentru industria de autovehicule, componente metalice pentru
industria petroliera, etc.
De altfel sediul Emitentului este amplasat in incinta fabricii Uzina Mecanica Plopeni SA.
Emitentul a preluat programul de fabricatie al Uzinei Mecanice Plopeni in domeniul echipamentului
hidraulic care incepe cu aproximativ 45 ani in urma, prin asimilarea instalatiilor hidraulice pentru
tractoare, cilindri cu piston si unitati cu pistoane axiale pentru locomotive diesel electrice si
hidraulice executate de Schulzer - Elvetia. In continuare productia se diversifica si pun bazele unui
program de asimilare a unei familii largite de echipamente hidraulice.
Avantajele competitive ale Emitentului
Cu o experienta de peste 40 de ani in domeniul echipamentelor hidraulice Emitentul beneficiaza de
o serie de avantaje:
- calitate foarte buna a produselor, dotare tehnica la standarde europene si personal calificat.
- unic producator de pompe cu pistoane axiale in Romania; faptul ca pentru aceste produse
Emitentul este unic producator in Romania si unul dintre ce mai importanti pentru pompele
cu roti dintate, confera firmei un statut aparte in raport cu clientii pe aceasta piata interna
cat si pe cele pe care produsul final in care acestea sunt inglobate s-a exportat (aceste
produse au statut de “echipament original” OE-original equipment)
- Emitentul deruleaza parteneriate comerciale cu dealeri ce asigura o acoperire zonala
aproape completa a cererii pentru produsele sale la nivel national
- gama larga de produse oferite clientilor utilizate de un numar ridicat de sectoare economice:
industria auto, agricultura, constructii, transport feroviar si naval, aparare, miniera.
- Calitatea produselor este garantata de functionarea unui sistem de management al calitatii
conform ISO 9001:2000 certificat de catre firma Lloyd’s Register Quality Assurance

Strategia Emitentului
Emitentul are nevoie de o cantitate foarte ridicata de energie electrica si in scopul indeplinirii
dezideratelor impuse de scaderea cantitatilor de emisii de gaze cu efect de sera consiliul de
administratie a luat decizia de a se implica in mod activ in aceasta directie prin obtinerea unei
cantitati din energia utilizata in scopuri productive folosind energiile regenerabile, in speta energia
solara prin construirea unei minicentrale fotovoltaice amplasate deasupra unei hale de productie.
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Emitentul si-a propus pentru perioada urmatoare promovarea agresiva a produselor noi in special a
pompei de basculare UPA 40, avand ca tinta intrarea la montaj direct si in service-uri pentru
autocamioane. Dintre obiectivele propuse mentionam extinderea retelei de dealeri, reanalizarea
costurilor si practicarea unor preturi competitive, imbunatatirea design-ului produselor, extinderea
gamei de produse exportate.
Rezumatul Ofertei
Tipul Ofertei
Oferta publica primara initiala de vanzare de actiuni ale Emitentului cu numar fix de valori mobiliare
oferite.
Numele Ofertantului
SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA cu sediul in Plopeni, Str. Republicii Nr.1, Jud Prahova,
Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J29/2033/2003 atribuit in data de
10.12.2003 si Cod Unic de Inregistrare 15983987 din data de 11.12.2003
Valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei
Actiuni nominative, dematerializate, evidentiate prin inscriere in cont, emise de catre SC Hidraulica
Uzina Mecanica Plopeni SA.
Numarul total de actiuni oferite
97.000.000 actiuni
Valoarea Nominala a Actiunilor
0.1 lei
Codul ISIN
Codul ISIN al actiunilor este _____________
Codul CFI
Codul CFI al actiunilor este ____________
Pretul de Oferta
Este cuprins intr-un interval, avand ca valoare maxima Pretul de Subscriere si ca valoare minima
(Pretul de Subscriere -0.015 lei).
Se va determina in functie de volumul subscrierilor dupa cum urmeaza:
 In situatia in care numarul de actiuni subscrise depaseste de 2 ori numarul de actiuni
oferite, pretul de oferta va fi pretul maxim, de 0.125 lei/actiune (egal cu pretul de
subscriere)
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 In situatia in care numarul de actiuni subscrise va depasi cu 50% numarul de actiuni oferite
dar pana la de 2 ori numarul de actiuni oferite, pretul de oferta va fi cu 0.005 lei/actiune
mai mic decat pretul maxim (pretul de subscriere)


In situatia in care numarul de actiuni subscrise va depasi numarul de actiuni oferite cu cel
mult 50%, pretul de oferta va fi cu 0.01 lei/actiune mai mic decat pretul maxim (pretul de
subscriere)

 In situatia in care numarul de actiuni subscrise va fi inferior numarului de actiuni oferite,
pretul de oferta va fi cu 0.015 lei/actiune mai mic decat pretul maxim (pretul de subscriere)
Indicele de subscriere (IS)
IS ≥ 2
1.5 ≤ IS < 2

Pretul de Subscriere (LEI)
(PS)
(PS)

Pretul de Oferta (LEI)
(PS)
(PS-0,005)

1≤ IS < 1.5

(PS)

(PS-0,010)

IS <1

(PS)

(PS-0,015)

unde,
PS = pretul de subscriere
In momentul inchiderii Ofertei Publice Intermediarul va face disponibil publicului prin intermediul
unui comunicat de presa pretul la care se va realiza tranzactia si indicele de alocare. Daca in urma
stabilirii Pretului de Oferta, acesta va fi inferior pretului de subscriere (0.125lei/actiune) diferenta
dintre pretul de subscriere si cel de oferta va fi returnat in 24 de ore de la procesarea tranzactiei in
contul bancar al subscriitorului specificat in formularul de subscriere. Contul deschis la Intermediarul
Autorizat poate fi lichidat in conformitate cu prevederile contractului dintre subscriitor si
Intermediarul Autorizat, iar in cazul in care subscriitorul solicta in mod expres intermediarului,
aceasta diferenta de pret poate ramane in contul deschis la Intermediarul Autorizat pentru alte
operatiuni.
Informatiile cu privire la indicele de alocare si pretul final vor fi transmise si Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare.
Pretul de Subscriere
Este pretul maxim la care se vor realiza subscrierile, de 0.125lei/actiune.
Volumul minim de subscriere 10 actiuni; cantitatile subscrise trebuie sa fie multiplu de 10
Fondurile care se estimeaza a fi obtinute
Minim 10.670.000 lei
Maxim 12.125.000lei
Perioada de valabilitate a Ofertei
Oferta Publica va fi initiata dupa sase zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta.
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Oferta se va derula pe o perioada de 15 zile lucratoare, intre data de 12.11.2010 si data de
03.12.2010 cu posibilitatea prelungirii acestei perioade. Pentru orice modificare a termenilor si
conditiilor ofertei se va solicita acordul CNVM iar acesta va fi facut public prin intermediul unui anunt
publicitar. Oferta Publica nu se poate inchide anticipat.
Posibilitatea de revocare a Ofertei
Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare
Intermediarul Ofertei
Intermediarul Ofertei este SSIF Confident Invest Bucuresti SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Nerva
Traian, nr. 7, Bl. M66, Sc. 2, Parter, Sector 3, Tronson 2/4, inregistrata la Registrul Comertului cu
numarul J40/10309/1995, cod unic de inregistrare 8057584, decizie CNVM 1939/24.06.2003
Conditiile pentru subscrierea in cadrul Ofertei
In cadrul Ofertei pot subscrie orice persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente. De
asemenea, pot subscrie si actionarii existenti. Orice investitor care va isi va exprima intentia de a
subscrie actiunile Emitentului va trebui sa completeze Formularul de Subscriere ce va fi disponibil la
sediul Intermediarului precum si la sediul oricarui alt Intermediar autorizat de CNVM care va
accepta conditiile de derulare ale Ofertei.
Realizarea subscrierilor
Subscrierile se vor realiza zilnic pe toata perioada de valabilitate a prezentei Oferte la sediul
Intermediarului precum si la sediul oricarui Intermediar autorizat de CNVM, intre orele 9-16, ora
Romaniei. Exceptie va face ultima zi de derulare a Ofertei Publice cand subscrierea se va realiza
pana la ora 14:30 ora Romaniei. Nu se vor mai accepta subscrieri din partea Investitorilor dupa
expirarea termenului limita. Subscrierile primite din partea investitorilor vor fi inregistrate de catre
Intermediari prin intermediul sistemului electronic al BVB in piata Ofertelor Publice (POF) pana cel
tarziu in data de 03.12.2010 la ora 14:30, ora Romaniei.
Intermediarii autorizati sunt responsabili de deschiderea conturilor clientilor si de respectarea
procedurilor de subscriere in cadrul ofertei, inclusiv de existenta in contul lor de clienti a
contravalorii actiunilor subscrise. Pentru ca subscrierile sa fie valide contravaloarea actiunilor trebuie
platita integral.
Subscrierile vor fi efectuate numai cu conditia respectarii prevederilor inscrise in prospectul de
oferta aporbat de CNVM. Intermediarii au obligatia informarii clientilor cu privire la conditiile de
derulare a ofertei si poarta raspunderea cu privire la respectarea prevederilor prospectului de
oferta.
Intermediarii verifica in momentul completarii formularelor de subscriere, cerintele de validitate
prevazute in prospectul de oferta si certifica respectarea acestora prin introducerea ordinelor
aferente formularelor de subscriere in sistemul de tranzactionare aferent ofertelor publice.
Intermediarii pot accepta subscrieri si pot introduce ordine aferente respectivelor formulare de
subscriere numai ulterior transmiterii catre Intermediarul Ofertei a angajamentului privind
respectarea conditiilor de derulare a ofertei precum si a prevederilor inscrise in prospectul de oferta
aprobat de CNVM.
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Garantarea subscrierii
Oferta se va realiza in intregime pe o baza negarantata. Nu exista nici un angajament din partea
Intermediarului si nici al vreunei entitati de a subscrie o parte din Oferta in situatia in care aceasta ar
ramane nesubscrisa.
Inchiderea cu succes a Ofertei
Oferta va fi considerata a fi inchisa cu succes indiferent de numarul de actiuni subscrise.
Modalitatea de plata a actiunilor subscrise
La inregistrarea unei subscrieri, Intermediarii se vor asigura de existenta a cel putin una din
urmatoarele situatii:
a. in contul investitorului exista un sold disponibil cel putin egal cu valoarea subscrierii
b. in contul contabil al investitorului exista un sold pozitiv net provenit din decontare cel putin egal
cu valoarea subscrierii
c. o banca custode garanteaza decontarea tranzactiei investitorului pentru valoarea subscrierii, la
data efectuarii tranzactiei

Intermediarul Emitentului si ceilalti Intermediari autorizati vor avea obligatia de a se asigura de
existenta varsamintelor la decontarea tranzactiei in contul subscriitorului pentru fiecare ordin de
subscriere introdus in piata primara sau de faptul ca acestea vor fi decontate de catre o banca
custode.
Metoda de intermediere
Metoda celei mai bune executii
Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului
dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite.
Revocabilitatea ordinelor de subscriere
Subscrierile realizate in cadrul Ofertei sunt irevocabile. In situatia in care Prospectul de Oferta va
face obiectul unor amendamente, subscrierile pot fi retrase in termen de maximum 3 zile lucratoare
de la data publicarii respectivului amendament la Prospectul de Oferta. Pentru retragerea subscrierii
un investitor va completa Formularul de Revocare la Intermediarul unde a subscris.
Data Tranzactiei
Ziua lucratoare in care se desfasoara procesul de executare a tranzactiilor prin intermediul
sistemului electronic al BVB; tranzactiile aferente ofertei se realizeaza ulterior determinarii indicelui
de alocare de catre Intermediar si realizarii alocarii de catre operatorul de piata/de sistem, precum si
dupa scurgerea unei perioade de minimum 24 de ore de la transmiterea de catre operatorul de piata
/ sistem a unui anunt primit din partea Intermediarului cu privire la
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valoarea indicelui de alocare, catre participantii la piata, pe cale electronica, prin sistemele de
comunicare ale acestuia, precum si catre CNVM.
Decontarea si inregistrarea actiunilor alocate in Oferta
Decontarea actiunilor oferite de catre Emitent se va realiza prin intermediul sistemului de
compensare-decontare al Depozitarului Central in maximum 3 zile lucratoare de la Data Tranzactiei
iar rezultatele Ofertei vor fi inregistrate in sistemul tinut de Depozitarul Central.

Alocarea actiunilor in caz de suprasubscriere
In situatia in care numarul de actiuni subscrise este inferior numarului de actiuni oferite, fiecare
investitor va primi numarul de actiuni subscrise. In caz de suprasubscriere metoda de alocare va fi
considerata “pro-rata”, actiunile fiind alocate proportional, dupa cum urmeaza:
-

se va calcula indicele de subscriere cu trei (3) zecimale, ca raport intre numarul de
actiuni subscrise si numarul de actiuni oferite

-

volumul fiecarui ordin de subscriere se va imparti la indicele de subscriere iar
numarul astfel obtinut va fi rotunjit in jos pana la cel mai apropiat multiplu de 10
(cantitatile subscrise trebuie sa fie multiplu de 10-a se vedea prevederile punctului
26.5. Conditiile Ofertei)

-

din volumul de actiuni ramase nealocate dupa aceasta faza, vor fi adaugate cate 10
actiuni la fiecare ordin nou de la ordinul cu volumul cel mai mare pana la ordinul cu
volumul cel mai mic, tinandu-se cont de momentul introducerii subscrierilor in
sistem pentru ordinele cu volum egal

Ajustarea pretului ordinelor de subscriere din subscrierea finala va fi efectuata de catre BVB conform
indicelui de subscriere. Ordinele ajustate ca volum si ca pret (daca este cazul), vor fi reintroduse in
Sistemul de Tranzactionare in vederea procesarii. In cazul in care nu se va subscrie intreg numarul
de actiuni, actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate.
Ordinele ajustate ca volum si ca pret (daca este cazul), vor fi reintrodse in Sistemul de Tranzactionare
in vederea procesarii.
Conform Instructiunii CNVM nr. 3/2007, in cazul in care, anterior realizarii alocarii, Intermediarul
Ofertei sau operatorul de piata/de sistem constata ca in sistemul de tranzactionare aferent ofertelor
publice au fost introduse ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor
prospectului de oferta, intermediarii care au validat si introdus respectivele ordine au obligatia de a
le retrage astfel incat acestea sa nu fie luate in calcul la alocare. In cazurile aplicabile, se va realiza un
nou anunt cu privire la valoarea indicelui de alocare. Intermediarii mentionati anterior au obligatia
de a informa, in scris, cu privire la retragerea ordinului, operatorul de piata/de sistem, Intermediarul
Ofertei, precum si investitorul al carui formular de subscriere nu respecta prevederile prospectului
de oferta si pentru care se retrage ordinul.
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Intermediarii care au introdus in sistemul de tranzactionare al unui operator de piata/de sistem
aferent ofertelor publice ordine aferente unor formulare de subscriere cu nerespectarea
prevederilor prospectului de oferta sunt direct si integral raspunzatori fata de respectivii clienti ale
caror ordine nu sunt luate in calcul la realizarea alocarii conform prevederilor prospectului de oferta,
precum si de eventualele prejudicii cauzate de eventualele consecinte sau daune care ar putea
aparea ca urmare a corectiei intervenite.
Notificarea investitorilor
Investitorii vor fi notificati cu privire la numarul de actiuni subscrise de catre Intermediarul prin care
a realizat subscrierea prin transmiterea in 24 de ore a confirmarii executarii ordinului de subscriere.
In 2 zile lucratoare de la data emiterii de catre CNVM a confirmarii primirii notificarii privind
rezultatele Ofertei, Intermediarul va publica un anunt in 2 ziare de circulatie nationala privind
nivelul de subscriere.
Tranzactionarea actiunilor pe piata de capital
In acest moment, actiunile Emitentului nu sunt tranzactionate pe nicio piata de capital organizata.
Emitentul va solicita admiterea la Cota BVB cel putin la categoria de baza, conform Hotararii AGEA, in
termen de cel mult 30 de zile de la data de inchidere a Ofertei.
Registrul Actionarilor
Registrul Actionarilor este tinut de catre Depozitarul Central.
Restrictionarea transferului actiunilor detinute de actionarii principali
Actionarul majoritar al Emitentului, dl Dinu Danel, s-a obligat fata de Emitent sa nu vanda sau sa
instraineze in vreun fel cu titlu gratuit sau oneros, sa nu ofere, gajeze, aloce, acorde orice fel de optiuni
sau orice alte drepturi, sa nu isi asume nicio obligatie de vanzare sau sa nu incheie orice fel de
contracte cu privire la sau in legatura cu Actiunile detinute la capitalul social al Emitentului sau orice
drepturi aferente acestora, pe o perioda de 180 zile de la inceperea Ofertei.
Rezumatul factorilor de risc
Investitia in valori mobiliare comporta un anumit grad de risc. Recomandam tuturor potentialilor
investitori sa parcurga cu atentie Prospectul in integralitatea lui si sa tina cont de aspectele prezentate
in cele ce urmeaza.
Factori de risc privind Romania
-

Romania este piata emergenta
Apartenenta la Uniunea Europeana poate impune diverse masuri si rigori economice ce
trebuiesc luatesi care se pot dovedi dificile
Reformarea sistemului legislativ poate afecta negativ activitatea Emitentului atat prin
climatul incert pe care il poate crea cat si prin diverse masuri nefavorabile activitatii acestuia
Pot aparea diferente importante intre sistemul de raportare autohton si standardele
internationale
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Factori de risc privind piata pe care isi desfasoara activitatea Emitentul
- Domeniul de activitate al Emitentului este unul caracterizat de un grad foarte ridicat de
competitivitate
- Activitatea si rezultatele Emitentului depind intr-o mare masura de cadrul economic general
- Modificarile cadrului legal specific activitatii Emitentului pot afecta negativ activitatea si
rezultatele acestuia
- Piata pe care Emitentul isi desfasoara activitatea este una afectata de sezonalitate
Factori de risc privind Emitentul
- In urma derularii ofertei actionarul majoritar ar putea sa manifeste in continuare o influenta
semnificativa iar interesele acestuia sau ale viitorilor actionari majoritari pot sa nu concorde
intotdeauna cu cele ale celorlalti actionari
- Activitatea Emitentului poate fi afectata de pierderea unei parti din personal sau de diverse
conflicte dintre acestia si conducerea companiei
- Emitentul ar putea fi afectat de intreruperi in furnizarea cu materii prime sau de variatiile
preturilor de aprovizionare
- Emitentul ar putea sa nu isi duca la capat programul investitional sau costurile bugetate sa
fie depasite. De asemenea rezultatele estimate de Emitent prin implementarea diverselor
proiecte pot sa nu dea intotdeauna rezultatele scontate
- Intreruperea procesului de productie din diferite motive aflate sau nu in sfera de control a
Emitentului pot afecta semnificativ activitatea acestuia
Factori de risc privind Oferta
-

urmare a prezentei Oferte Emitentul nu poate oferi garantii privind lichiditatea pietei
exista momente in care actiunile Emitentului pot fi oprite de la tranzactionare, impiedicand
investitorii sa ia decizii in ceea ce priveste vanzarea/cumpararea de actiuni ale Emitentului
investitorii pot suferi pierderi ca urmare a volatilitatii pretului actiunilor in timp
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Informatii financiare selectate
Situatiile financiare pentru perioada de 3 ani incheiata la 31 decembrie 2009 au fost auditate de
doamna Stefanescu Gabriela, auditor financiar autorizat (Carnet nr. 2329). Aceasta a emis raportul
de audit asupra situatiilor financiare la care se face referire in prezentul Prospect.
Situatiile financiare pentru anii incheiati la 31 decembrie 2007, 31 decembrie 2008 si 31 decembrie
2009 au fost intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr.
1752/2005 si modificarile ulterioare. Aceste date financiare trebuie citite impreuna cu situatiile
financiare mentionate, precum si informatiile din Capitolul “Situatia financiara si rezultatele
Emitentului”.
Situatiile financiare ale Emitentului au fost auditate in conformitate cu Ordinul Ministrului de Finante
nr. 1752/2005 cu privire la aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate. Obiectivul
auditului a constat in realizarea operatiunilor de audit care sa permita obtinerea unei asigurari ca
situatiile financiare nu contin erori semnificative.
O atentie deosebita s-a acordat modului de organizare si functionare a controlului intern si a
auditului intern. Ca principale instrumente de lucru in elaborarea opiniei, auditul a utilizat
documentele cuprinse in situatiile financiar contabile: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia
fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu, notele explicative. Exprimarea
opiniei si fundamentarea concluziilor auditului financiar are la baza procedee cum sunt sondajul,
pragul de semnificatie, chestionarul si stabilirea nivelului de reprezentativitate a datelor sau
elementelor auditate. Tinand cont de faptul ca auditul financiar presupune testarea selectiva a
datelor companiei, exista riscuri privind posibile erori nedetectate. Responsabilitatea asupra datelor
cuprinse in situatiile financiare revine exclusiv entitatii auditate, SC Hidraulica Uzina Mecanica
Plopeni SA. Emitentul declara ca toate informatiile financiare auditate au fost reproduse cu acordul
auditorului, iar acesta nu este legat de Emitent si nici de declaratiile anexate Prospectului de catre
Emitent. Emitentul va audita situatiile financiare dupa admiterea la tranzactionare la cota Bursei de
Valori Bucuresti utilizand auditori financiari ce au dreptul de a audita situatiile financiare ale
entitatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe pietele reglementatate. Acestia
vor fi inregistrati la CNVM conform protocolului incheiat intre CNVM si Camera Auditorilor Financiari
din Romania.
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Contul de profit si pierdere
Perioada de 6 luni incheiata la
2010
2009
neauditat
neauditat
5,151,003.00
5,982,788.00
1,254,789.00
303,688.00
320,298.00
92,494.00

Exercitiul financiar incheiat la
2007
2008
2009
auditat
auditat
auditat
16,556,919.00
17,529,871.00
11,214,390.00
1,987,421.00
1,257,779.00
866,074.00
502.00
68,667.00
767,922.00
1,550,136.00
1,089,460.00

6,726,090.00
2,015,638.00

6,378,970.00
1,929,192.00

19,312,764.00
7,560,706.00

20,406,453.00
6,839,593.00

13,169,924.00
3,733,454.00

2,344,214.00
796,716.00

2,291,509.00
573,857.00

6,352,522.00
605,646.00

6,659,531.00
857,041.00

4,810,887.00
1,223,652.00

295,173.00
1,144,834.00

351,266.00
1,142,921.00

622,187.00
2,660,404.00

659,402.00
3,652,249.00

535,332.00
2,332,682.00

6,596,575.00

6,288,745.00

17,801,465.00

18,667,816.00

12,636,007.00

129,515.00
57,882.00
181,485.00

90,225.00
81,876.00
352,620.00

1,511,299.00
130,654.00
294,974.00

1,738,637.00
229,778.00
528,360.00

533,917.00
100,500.00
621,596.00

(123,603.00)

(270,744.00)

(164,320.00)

(298,582.00)

(521,096.00)

Profit brut

5,912.00

(180,519.00)

1,346,979.00

1,440,055.00

12,821.00

Impozit pe profit

5,501.00

1,834.00

218,123.00

185,523.00

7,336.00

411.00

(182,353.00)

1,128,856.00

1,254,532.00

5,485.00

Cifra de afaceri
Variatia stocurilor
Productia imobilizata
Alte venituri din
exploatare
Venituri exploatare
Cheltuieli cu materiile
prime
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu
deprecierea activelor
Cheltuieli externe
Alte cheltuieli de
exploatare
Cheltuieli exploatare
Profit din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar

Profitul net aferent
perioadei

Sursa: Situatii financiare conform RAS
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Bilantul

Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Total active imobilizate
Stocuri
Creante
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Total active circulante
Cheltuieli in avans
Total Active
Datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung
Total Datorii
Provizioane
Capital social subscris varsat
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului
Total capitaluri proprii

Perioada de 6 luni incheiata la
2010
2009
neauditat
neauditat
1,231,207.00
984,311.00
13,187,918.00
8,135,509.00
4,419,125.00
9,119,820.00
7,602,833.00
6,573,762.00
1,266,342.00
1,554,077.00
234,168.00
181,748.00

Exercitiul financiar incheiat la
2007
2008
2009
auditat
auditat
auditat
316,129.00
319,978.00
1,488,913.00
5,784,083.00
8,308,021.00
13,726,929.00
6,100,212.00
8,627,999.00
15,215,842.00
5,883,282.00
7,340,761.00
6,307,668.00
2,159,352.00
1,370,148.00
1,479,392.00
1,025,962.00
395,314.00
61,204.00

9,103,343.00
23,522,468.00

8,309,587.00
33,877.00
17,463,284.00

9,068,596.00
116,507.00
15,285,315.00

9,106,223.00
57,895.00
17,792,117.00

7,848,264.00
16,380.00
23,080,486.00

6,805,812.00
1,827,049.00
8,632,861.00

7,180,868.00
2,452,225.00
9,633,093.00

6,346,298.00
1,047,460.00
7,393,758.00

6,138,933.00
2,851,223.00
8,990,156.00

6,146,389.00
2,041,294.00
8,187,683.00

13,695,020.00
717,180.00
417,200.00
411.00
14,829,811.00

6,847,510.00
1,078,579.00
(182,353.00)
7,743,736.00

Sursa: Situatii financiare conform RAS
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5,996,510.00
766,191.00
1,128,856.00
1,128,856.00
7,891,557.00

6,847,510.00
676,050.00
1,182,529.00
1,254,532.00
8,706,089.00

6,847,510.00
735,436.00
7,241,610.00
4,844.00
5,485.00
14,829,000.00

Perioada de
6 luni
incheiata la
2010

Exercitiul financiar incheiat la

2007

2008

2009

Neauditat
LEI

Auditat
LEI

Auditat
LEI

auditat
LEI

Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de
servicii
Subventii

6,444,305

19,249,991.16

21,954,726.78

12,246,915

284,051

346,191

811,286

999,153

Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii

-4,024,242

-10,697,547

-12,884,785

-6,138,089

Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati
efectuate de angajator in legatura cu personalul
Taxa pe valoarea adaugata platita

-2,537,224

-6,789,209

-7,052,616

-4,904,515

-29,657

-364,211

-216,413

-89,019

Alte impozite , taxe si varsaminte asimilate platie
Dobanzi incasate

-91,845
2

-57,374
536

-25,589
299

-49,345
67

Alte incasari

-5,501

12,947

28,622

0

-250,717

-213,638

-20,571

39,889.00

1,450,607.16

2,401,892.78

2,044,596.00

Incasari si plati in numerar din alte activitati si investitii

12,868

248,366

659,292

74,553

Plati in numerar pentru achizitionare de terenuri si mijloce
fixe si alte active pe termen lung
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie

-575729

-1,426,483

-3,948,995

-2,361,057

-562,861

-1,178,117

-3,289,703

-2,286,504

Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari

1,467,399

1,500,940

1,515,754

1,374,059

Plati pentru operatiuni de leasing financiar

-718,621

-377,378

-678,350

-940,723

Dobanzi platite

-76,876

-86,772

-173,316

-239,701

Dividende platite

0

-990,000

-440,000

0

Fluxuri de numerar nete din activitate de finantare

671,902

46,790

224,088

193,635

Castiguri din diferente de curs valutar

57,880

130,118

229,480

100,433

Pierderi din diferente de curs valutar

33,847

135,927

196,406

386,270

Efectele variatiei cursului de schimb

24,033

-5,809

33,074

-285,837

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei

172,963.00
61,204

313,471.14
71,2491

(630,647.82)
1,025,962

(334,109.56)
395,314

Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei

234,167

1,025,962

395,314

61,204

Fluxurile de trezorerie

Exploatare

Impozit pe profit platit
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare
Investitii

Finantare
Venituri din emisiunea de capital social
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari

Total Fluxuri de numerar

Sursa: Situatii financiare conform RAS
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1. Persoane responsabile
1.1. Persoanele responsabile de intocmirea Prospectului de Oferta sunt Emitentul si Intermediarul.
Emitentul este S.C. Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A., persoana juridica romana, inmatriculata
la Registrul Comertului sub numarul J29/2033/2003 atribuit in data de 10.12.2003 si Cod Unic de
Inregistrare 15983987 din data de 11.12.2003, avand sediul social in Plopeni, Str. Republicii Nr.1, Jud
Prahova, Romania, reprezentata prin Dl Dinu Ionel in calitate de Presedinte al Consiliului de
Administratie.
Intermediarul Ofertei este SSIF Confident Invest Bucuresti SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Nerva
Traian, nr. 7, Bl. M66, Sc. 2, Parter, Sector 3, Tronson 2/4, inregistrata la Registrul Comertului cu
numarul J40/10309/1995, cod unic de inregistrare 8057584, decizie CNVM 1939/24.06.2003,
reprezentata prin Dl Nicolae Ghergus in calitate de Presedinte si Director General.
1.2. Informatiile pe baza carora a fost redactat acest prospect au fost puse la dispozitia
Intermediarului de catre Emitent sau sunt surse publice. Continutul prospectului nu va fi interpretat
ca o recomandare de a investi sau o opinie calificata a Intermediarului asupra situatiei Emitentului.
Intermediarul a depus toate eforturile necesare pentru a se asigura ca, in conformitate cu
documentele si informatiile puse la dispozitie de Emitent, informatiile cuprinse in Prospect sunt
conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul
Prospectului.
Emitentul declara ca a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura ca informatiile continute
de prezentul prospect sunt reale, exacte si nu sunt de natura a induce in eroare in ceea ce priveste
aspectele semnificative.

2. Auditori financiari
2.1. Situatiile financiare pentru perioada de 3 ani incheiata la 31 decembrie 2009 au fost auditate de
doamna Stefanescu Gabriela, auditor financiar autorizat, membra al Camerei Auditorilor Financiari
din Romania (Carnet nr. 2329). Aceasta a emis raportul de audit asupra situatiilor financiare la care
se face referire in prezentul Prospect.
2.2. In perioada acoperita de informatiile financiare istorice auditorul financiar nu a demisionat si nu
a fost demis. Doamna Stefanescu Gabriela a fost numita in data de 30.10.2009 pentru un mandat de
3 ani.
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3. Informatii financiare selectate
Situatiile financiare pentru perioada de 3 ani incheiata la 31 decembrie 2009 au fost auditate de
doamna Stefanescu Gabriela, auditor financiar membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania
(CAFR), detinand carnetul cu nr. 2329). Aceasta a emis raportul de audit asupra situatiilor financiare
la care se face referire in prezentul Prospect.
Situatiile financiare pentru anii incheiati la 31 decembrie 2007, 31 decembrie 2008 si 31 decembrie
2009 au fost intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr.
1752/2005 si modificarile ulterioare.Aceste date financiare trebuie citite impreuna cu situatiile
financiare mentionate, precum si informatiile din Capitolul “Privire generala asupra situatiei
financiare si a activitatii de exploatare a Emitentului”.
Situatiile financiare ale Emitentului au fost auditate in conformitate cu Ordinul Ministrului de Finante
nr. 1752/2005 cu privire la aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate. Obiectivul
auditului a constat in realizarea operatiunilor de audit care sa permita obtinerea unei asigurari ca
situatiile financiare nu contin erori semnificative.
O atentie deosebita s-a acordat modului de organizare si functionare a controlului intern si a
auditului intern. Ca principale instrumente de lucru in elaborarea opiniei, auditul a utilizat
documentele cuprinse in situatiile financiar contabile: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia
fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu, notele explicative. Exprimarea
opiniei si fundamentarea concluziilor auditului financiar are la baza procedee cum sunt sondajul,
pragul de semnificatie, chestionarul si stabilirea nivelului de reprezentativitate a datelor sau
elementelor auditate.
Tinand cont de faptul ca auditul financiar presupune testarea selectiva a datelor companiei, exista
riscuri privind posibile erori nedetectate.
Responsabilitatea asupra datelor cuprinse in situatiile financiare revine exclusiv entitatii auditate, SC
Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA. Emitentul declara ca toate informatiile financiare auditate au
fost reproduse cu acordul auditorului, iar acesta nu este legat de Emitent si nici de declaratiile
anexate Prospectului de catre Emitent. Emitentul va audita situatiile financiare dupa admiterea la
tranzactionare pe piata reglementata administrata de SC Bursa de Valori Bucuresti SA utilizand
auditori financiari ce au dreptul de a audita situatiile financiare ale entitatilor ale caror valori
mobiliare sunt admise la tranzactionare pe pietele reglementatate. Acestia vor fi inregistrati la
CNVM conform protocolului incheiat intre CNVM si Camera Auditorilor Financiari din Romania.
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Contul de profit si pierdere
Perioada de 6 luni incheiata la
2010
2009
neauditat
neauditat
5,151,003.00
5,982,788.00
1,254,789.00
303,688.00
320,298.00
92,494.00

Exercitiul financiar incheiat la
2007
2008
2009
auditat
auditat
auditat
16,556,919.00
17,529,871.00
11,214,390.00
1,987,421.00
1,257,779.00
866,074.00
502.00
68,667.00
767,922.00
1,550,136.00
1,089,460.00

6,726,090.00
2,015,638.00

6,378,970.00
1,929,192.00

19,312,764.00
7,560,706.00

20,406,453.00
6,839,593.00

13,169,924.00
3,733,454.00

2,344,214.00
796,716.00

2,291,509.00
573,857.00

6,352,522.00
605,646.00

6,659,531.00
857,041.00

4,810,887.00
1,223,652.00

295,173.00
1,144,834.00

351,266.00
1,142,921.00

622,187.00
2,660,404.00

659,402.00
3,652,249.00

535,332.00
2,332,682.00

6,596,575.00

6,288,745.00

17,801,465.00

18,667,816.00

12,636,007.00

129,515.00
57,882.00
181,485.00

90,225.00
81,876.00
352,620.00

1,511,299.00
130,654.00
294,974.00

1,738,637.00
229,778.00
528,360.00

533,917.00
100,500.00
621,596.00

(123,603.00)

(270,744.00)

(164,320.00)

(298,582.00)

(521,096.00)

Profit brut

5,912.00

(180,519.00)

1,346,979.00

1,440,055.00

12,821.00

Impozit pe profit

5,501.00

1,834.00

218,123.00

185,523.00

7,336.00

411.00

(182,353.00)

1,128,856.00

1,254,532.00

5,485.00

Cifra de afaceri
Variatia stocurilor
Productia imobilizata
Alte venituri din
exploatare
Venituri exploatare
Cheltuieli cu materiile
prime
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu
deprecierea activelor
Cheltuieli externe
Alte cheltuieli de
exploatare
Cheltuieli exploatare
Profit din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar

Profitul net aferent
perioadei

Sursa: Situatiile financiare intocmite conform RAS
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Bilantul

Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare

Perioada de 6 luni incheiata la
2010
2009
neauditat
neauditat
1,231,207.00
984,311.00
13,187,918.00
8,135,509.00
-

Exercitiul financiar incheiat la
2007
2008
2009
auditat
auditat
auditat
316,129.00
319,978.00
1,488,913.00
5,784,083.00
8,308,021.00
13,726,929.00
-

Total active imobilizate

14,419,125.00

9,119,820.00

6,100,212.00

8,627,999.00

15,215,842.00

Stocuri

7,602,833.00

6,573,762.00

5,883,282.00

7,340,761.00

6,307,668.00

Creante
Investitii financiare pe termen scurt

1,266,342.00
-

1,554,077.00
-

2,159,352.00
-

1,370,148.00
-

1,479,392.00
-

Casa si conturi la banci

234,168.00

181,748.00

1,025,962.00

395,314.00

61,204.00

Total active circulante
Cheltuieli in avans

9,103,343.00
-

8,309,587.00
33,877.00

9,068,596.00
116,507.00

9,106,223.00
57,895.00

7,848,264.00
16,380.00

Total Active

23,522,468.00

17,463,284.00

15,285,315.00

17,792,117.00

23,080,486.00

Datorii pe termen scurt

6,805,812.00

7,180,868.00

6,346,298.00

6,138,933.00

6,146,389.00

Datorii pe termen lung

1,827,049.00

2,452,225.00

1,047,460.00

2,851,223.00

2,041,294.00

Total Datorii

8,632,861.00

9,633,093.00

7,393,758.00

8,990,156.00

8,187,683.00

Provizioane

-

Capital social subscris varsat
Rezerve din reevaluare

13,695,020.00

-

6,847,510.00
-

-

5,996,510.00
-

-

6,847,510.00
-

717,180.00
Rezerve
Rezultatul reportat

417,200.00

Rezultatul exercitiului
Total capitaluri proprii

-

6,847,510.00
735,436.00

1,078,579.00
-

766,191.00
1,128,856.00

676,050.00
1,182,529.00

7,241,610.00
4,844.00

411.00

(182,353.00)

1,128,856.00

1,254,532.00

5,485.00

14,829,811.00

7,743,736.00

7,891,557.00

8,706,089.00

14,829,000.00

-

Sursa: Situatii financiare conform RAS
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Perioada de
6 luni
incheiata la
2010

Exercitiul financiar incheiat la

2007

2008

2009

neauditat

auditat

auditat

auditat

Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de
servicii
Subventii

6,444,305

19,249,991.16

21,954,726.78

12,246,915

284,051

346,191

811,286

999,153

Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii

-4,024,242

-10,697,547

-12,884,785

-6,138,089

Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati
efectuate de angajator in legatura cu personalul
Taxa pe valoarea adaugata platita

-2,537,224

-6,789,209

-7,052,616

-4,904,515

-29,657

-364,211

-216,413

-89,019

Alte impozite , taxe si varsaminte asimilate platie
Dobanzi incasate

-91,845
2

-57,374
536

-25,589
299

-49,345
67

Alte incasari

-5,501

12,947

28,622

0

-250,717

-213,638

-20,571

39,889.00

1,450,607.16

2,401,892.78

2,044,596.00

Incasari si plati in numerar din alte activitati si investitii

12,868

248,366

659,292

74,553

Plati in numerar pentru achizitionare de terenuri si mijloce
fixe si alte active pe termen lung
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie

-575729

-1,426,483

-3,948,995

-2,361,057

-562,861

-1,178,117

-3,289,703

-2,286,504

Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari

1,467,399

1,500,940

1,515,754

1,374,059

Plati pentru operatiuni de leasing financiar

-718,621

-377,378

-678,350

-940,723

Dobanzi platite

-76876

-86772

-173,316

-239,701

Dividende platite

0

-990,000

-440,000

0

Fluxuri de numerar nete din activitate de finantare

671,902

46,790

224,088

193,635

Castiguri din diferente de curs valutar

57,880

130,118

229,480

100,433

Pierderi din diferente de curs valutar

33,847

135,927

196,406

386,270

Efectele variatiei cursului de schimb

24,033

-5,809

33,074

-285,837

Total Fluxuri de numerar
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei

172,963.00
61,204

313,471.14
712,491

(630,647.82)
1,025,962

(334,109.56)
395,314

Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei

234,167

1,025,962

395,314

61,204

Fluxurile de trezorerie

Exploatare

Impozit pe profit platit
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare
Investitii

Finantare
Venituri din emisiunea de capital social
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari

Sursa: Situatii financiare conform RAS
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Metoda de calcul

2007

2008

2009

Alte date financiare
Profitabilitate

Marja bruta
Marja neta
Marja EBITDA
Rentabilitatea
proprii

capitalurilor

EBITDA in capitaluri proprii

Profit brut/Cifra de
afaceri
Profit net/Cifra de
afaceri
EBITDA/Cifra de
afaceri
Profit
net/Capitaluri
proprii
EBITDA/Capitaluri
proprii

8.14%

8.21%

0.11%

6.82%

7.16%

0.05%

12.75%

15.00%

14.47%

14.30%

14.41%

0.04%

26.76%

30.20%

10.94%

Lichiditate

Rata lichiditatii curente

Active
circulante/Datorii
pe termen scurt
(Active circulanteStocuri)/Datorii pe
termen scurt

Rata lichiditatii rapide

1.43

1.48

1.28

0.50

0.29

0.25

Indatorare

Gradul de indatorare

Total Datorii/Total
Active

Acoperirea dobanzii

EBIT/Dobanzi
platite

48.37%

50.80%

9.47

5.34

35.57%

1.03

Activitate

Durata medie de incasare a
clientilor
Durata medie
furnizorilor

de

plata

a

Durata medie de rotatie a
stocurilor

365*Sold mediu
clienti/Cifra de
afaceri
365*Sold mediu
furnizori/Cifra de
afaceri
365*Stoc
mediu/Costul
bunurilor vandute

45.88

36.74

46.37

186.55

198.76

336.50

107.59

137.67

222.11

*EBITDA este profitul inainte de dobanzi, cheltuiala cu amortizarea si impozitul pe profitdin situatiile financiare auditate ale
SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA
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4. Factori de risc
1. Factori de risc privind Romania
Romania, piata emergenta
Romania inca face parte din grupul tarilor emergente, unde riscurile sunt superioare celor din tarile
dezvoltate. Economia autohtona poate fi afectata de schimbari politice, sociale, volatilitate ridicata a
cursului de schimb, rata ridicata a inflatiei, modificari legislative.
Romania a inregistrat o ascensiune economica foarte puternica in perioada 2003-2008 insa
problemele financiare globale s-au rasfrant si asupra economiei autohtone, generand o contractie
puternica in perioada 2009-2010.
Dependenta de fondurile externe si cresterea Produsului Intern Brut bazata excesiv pe consum, au
lasat economia Romaniei foarte vulnerabila in fata socurilor externe. Scaderea consumului,
restrangerea masiva a creditarii, diminuarea veniturilor si scaderea comenzilor externe au
determinat o contractie economica drastica in 2009. Dupa o restrangere a Produsului Intern Brut in
2009 cu 7.1%, estimarile pentru 2010 au fost modificate in sens negativ de mai multe ori. FMI nu se
asteapta ca rata cresterii economice sa revina la valori pozitive pana la sfarsitul lui 2010.
Perioada 2010-2011 se anunta in continuare dificila pentru mediul economic romanesc, acordul cu
Fondul Monetar International implicand restrangeri masive ale cheltuielilor administrative care vor
afecta intr-o anumita masura Produsul Intern Brut si mediul privat.
De asemenea Fondul estimeaza si mentinerea riscurilor privind implementarea programului, aici
intervenind si riscurile politice asociate implementarii precum si tensiunile sociale.
Tinand cont de faptul ca activitatea Emitentului este puternic influentata de riscurile mentionate
anterior, rezultatele financiare si dezvoltarea acestuia pot fi negativ afectate, si este indicat ca
potentialii investitori sa analizeze riscurile aferente in investitia actiunilor Emitentului si sa decida
daca aceasta este sau nu oportuna.
Procesul post-aderare la Uniunea Europeana
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in ianuarie 2007 a fost insotita de foarte multe avantaje,
cresterea investitiilor directe in economie precum si un grad mult mai ridicat de incredere al
mediului investitional extern. Membrii Uniunii Europene sunt obligati insa sa respecte un set de
masuri, in caz contrar putand fi emise sanctiuni impotriva statului respectiv.
Conform Comisiei Europene nivelul coruptiei este inca foarte ridicat iar progresul Romaniei in
reformarea justitiei este redus. Potrivit raportului pe justitie al CE din iulie 2010, rezultatele
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pozitive ale eforturilor concrete de realizare a reformei la nivel tehnic raman fragmentate,
reformele nu sunt inca bine inradacinate si continua sa existe deficiente. Din punctul de vedere al
perspectivelor, Comisia mentioneaza ca desi in Romania s-a dat din nou impuls realizarii reformei si
s-au adaugat noi rezultate la cele incluse in raportul din iulie 2008 al Comisiei, pentru ca Romania sa
poata demonstra obtinerea de progrese sustinute, procesul reformei sistemului judiciar nu ar trebui
politizat. Comisia nu a considerat pe baza evaluarii ca sunt indeplinite conditiile pentru activarea
clauzelor de salvgardare.
De asemenea Romania a primit termen pana in 2012 sa isi corecteze deficitul bugetar, estimat
pentru 2010 la 9.1% din Produsul Intern Brut in lipsa unor alte masuri.(Press release, Statement by
IMF Mission Chief for Romania, may 10, 2010)
Sistemul legislativ din Romania
Reformarea sistemului legislativ din Romania implica un climat relativ incert din acest punct de
vedere, ce poate afecta negativ activitatea Emitentului.
Diverse modificari legislative pot genera costuri suplimentare din partea Emitenului cu scopul de a se
conforma cerintelor impuse.
Raportarea informatiilor publice
Pot exista diferente considerabile in ceea ce priveste contabilitatea si modul de raportare al
evidentelor financiare intre statele membre ale Uniunii Europene si practicile romanesti. Romania
este totusi intr-un proces de aliniere la standardele europene si din acest punct de vedere.

2. Factori de risc privind piata pe care Emitentul isi desfasoara activitate
Concurenta
Domeniul de activitate al Emitentului este unul foarte competitiv, compania putandu-se confrunta
cu reduceri ale marjelor operationale, scaderi de pret, diminuari ale cotei de piata, in functie de
ciclurile economice.
Piata pompelor hidraulice prezinta un grad ridicat de competitivitate si este foarte fragmentata.
Emitentul concureaza cu un numar mare de producatori, unii dintre acestia avand capacitatea de a
furniza clientilor sisteme hidraulice complete, incluzand componente similare cu cele fabricate de
Emitent.
Unii dintre cei mai importanti concurenti ai Emitentului fac parte din grupuri internationale cu o mai
mare sustinere financiara, iar apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana faciliteaza intrarea pe
piata a unor jucatori importanti ce pot exercita o presiune asupra anumitor produse ale Emitentului.
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Conditiile economice
Activitatea emitentului este afectata de cadrul general al economiei. Cea mai mare parte a clientilor
companiei activeaza in domenii industriale ciclice, afectate negativ de contractiile economice, fapt
ce poate restrange considerabil cererea pentru produsele Emitentului.
Vanzarile companiei se indreapta in principal catre agricultura si industrie. Agricultura este puternic
influentata de subventiile guvernamentale iar o reducere a acestora poate afecta considerabil
puterea de cumparare a clientilor SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA.
Materiile prime
Variatiile puternice ale costului materiilor prime precum si/sau o scadere a ofertei materiilor prime
pot afecta negativ activitatea companiei. Costurile cu materiile prime, materiale si utilitati pot pune
probleme Emitentului in adaptarea preturilor de vanzare.
Circa 16% din materiile prime utilizate sunt produse de import iar societatea nu deruleaza in
momentul de fata operatiuni de hedging pentru a se proteja impotriva riscului pe care il implica
evolutia cursului valutar.
Preturile materiilor prime pot fi afectate de cererea si oferta pentru acestea, costurile de transport,
nivelul importurilor la nivel de tara precum si conditiile economice de ansamblu.

Cadrul legal
Activitatea Emitentului este supusa unui cadru larg privind reglementarile legale, nationale si
internationale, cerinte referitoare la sanatatea publica, mediul inconjurator, etc. Orice incalcare a
acestor reglementari de catre companie poate atrage sanctiuni din partea legiuitorului cu efecte
negative asupra activitatii. In situatia in care Emitentul nu s-ar conforma cerintelor privind protectia
mediului sau nu ar obtine autorizatiile necesare, autoritatile ar putea sanctiona compania inclusiv
prin suspendarea anumitor activitati. In ultimii 3 ani compania a raspuns prompt si corespunzator
cerintelor formulate de catre Agentia regionala de protectie a mediului, conformandu-se masurilor
impuse pe fiecare obiectiv.
Sezonalitate
Cererea pentru produsele companiei este afectata de sezonalitate, o pondere importanta a acestora
fiind orientata catre agricultura. Acest domeniu este afectat de ciclicitate, temperaturile scazute si
anotimpurile reci contribuind la diminuarea cererii pentru produsele Hidraulica. Prin urmare
rezultatele financiare ale trimestrelor I si IV sunt de obicei mai reduse decat cele din lunile mai
calduroase.

3. Factori de risc privind Emitentul
Actionariatul
In urma ofertei publice, domnul Dinu Danel in calitate de actionar principal al Emitentului va detine
58.51% din capitalul social al companiei in cazul in care actionarii deja existenti nu vor
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subscrie in Oferta Publica. Astfel exista posibilitatea ca dl Dinu sa exercite in continuare o influenta
semnificativa asupra activitatii societatii prin luarea deciziilor in cadrul Adunarilor Generale ale
Emitentului, parte dintre acestea putand sa nu corespunda intotdeauna cu cele ale celorlalti
actionari.
Personalul Emitentului
Salariatii companiei sunt organizati in proportie de 85%in cadrul unui sindicat. Compania nu s-a
confruntat pana in prezent cu miscari de protest, relatiile dintre management si personal fiind bune.
Insa pe viitor, pot exista eventuale conflicte de munca, greve, intreruperi ale activitatii, care sa
afecteze negativ bunul mers al companiei printr-o diminuare a productiei sau costuri salariale mai
ridicate. Inasprirea conditiilor economice poate determina emitentul sa recurga la disponibilizari,
situatie ce poate da nastere la conflicte de munca.
Compania intentioneaza sa isi extinda activitatea in urmatorii ani
Planurile de investitii ale Emitentului vor solicita resurse semnificative de capital iar termenele de
implementare, realizarea si costurile aferente acestor proiecte pot fi afectate in mod negativ de
anumiti factori de risc cum ar fi intarzierea sau imposibilitatea obtinerii aprobarilor si autorizatiilor
necesare, lipsa resurselor financiare, resursele tehnice, materiale, umane si factorii naturali.
Imposibilitatea sau intarzierea obtinerii aprobarilor, autorizatiilor necesare sau aparitia oricaror
factori care ar conduce la intarzierea planurilor de investitii ale Emitentului ar putea determina
modificari importante in ceea ce priveste strategia de dezvoltare a societatii.
Procesul de productie
Procesul de productie al Emitentului este bazat intr-o mare masura pe mijloace automatizate,
compania achizitionand in ultimii 3 ani utilaje performante, de ultima generatie pentru respectarea
standardelor Uniunii Europene. Astfel, procesul de productie este dependent de unele masini si
unelte cu comanda numerica. Activitatea Emitentului ar putea fi afectata ca urmare a unor
intreruperi temporare sau prelungite ale unora dintre liniile de productie ca urmare a unor posibile
erori umane, intreruperea furnizarii electricitatii, defectarea sistemelor informatice, dezastrelor
naturale, alte evenimente.
Pana in momentul de fata compania nu s-a confruntat cu astfel de evenimente, insa nu exista
garantii ca acestea nu se pot produce in viitor. In cazul aparitiei unor astfel de situatii neplacute,
echipamentele unor linii de productie ar putea fi afectate iar rezultatele companiei diminuate.
Compania nu a incheiat o polita de asigurare impotriva riscurilor de intrerupere a activitatii.
Incidentele legate de mijloacele automatizate au fost minore, acestea aparand in perioada de
garantie si s-au rezolvat conform contractelor incheiate cu furnizorii. In cazul in care o parte din
mijloacele automatizate s-ar defecta, personalul societatii poate sustine productia, insa cu costuri
suplimentare.
Provizioane pentru riscuri
Emitentul poate fi implicat in litigii privind raspunderea pentru defectele diverselor produse
comercializate pe piata. Cu toate ca unitatea nu a fost implicata pana la aceasta data in litigii in
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legatura cu raspunderea pentru defectele produselor, aceasta depune eforturi pentru limitarea
acestui risc prin implementarea unor sisteme de management al calitatii, insa nu exista nicio
garantie ca aceste sisteme vor fi suficiente pentru a asigura calitatea si integritatea produselor. De
asemenea compania nu a incheiat pana la aceasta data nicio asigurare privind riscurile aferente
raspunderii pentru posibilele defecte ale produselor comercializate. Orice decizie semnificativa
impotriva Emitentului privind raspunderea pentru defectele produselor sale ar putea afecta
reputatia societatii pe piata si ar putea avea un efect negativ asupra activitatii si profitabilitatii.

Gradul de indatorare si existenta unor sarcini asupra activelor care ar putea afecta situatia financiara
si rezultatele Hidraulica
Gradul de indatorare al Emitentului este de 58.21% in perioada incheiata la 30 iunie 2010. Conform
politicii de finantare a companiei utilizarea resurselor financiare din partea institutiilor bancare nu a
fost o optiune foarte utilizata. Astfel, Emitentul detine o linie de credit de la Banca Romana de
Dezvoltare, care insa nu limiteaza posibilitatea companiei de a contracta alte credite sau de a putea
oferi garantii.
Emitentul s-a obligat sa garanteze creditul primit si dobanzile aferente precum si toate celelalte
obligatii care deriva sau care pot deriva din acest contract cu urmatoarele:
- Contractul de garantie imobiliara - pentru constituirea ipotecii si interdictiilor de instrainare,
grevare, dezmembrare, demolare si restructurare a imobilului ipotecat, fara acordul bancii, in
favoarea altor creditori, asupra imobilului compus din : teren in suprafata totala de 84.374,12 mp
(din care 82.514,85 mp. categoria de folosinta curti-constructii) si constructiile C25 - anexa tehnica si
C26 - hala tehnologica, situat in loc. Plopeni, str. Republicii, nr. 1, lot 2, judetul Prahova, proprietatea
Emitentului, nr. cadastral provizoriu 165/1, inscris in CF 140/1, evaluat in data de 12.01.2010 la
valoarea de piata de 5.466.000 RON.
- Contract de garantie reala mobiliara asupra conturilor curente ale clientului, conform contractului
nr.8479 din 11.03.2010.
Societatea s-a achitat de toate sarcinile impuse de linia de credit. In cazul in care performanta
financiara a Emitentului inregistreaza niveluri sub cele avute in vedere in momentul acordarii
creditului si care pot conduce la nerambursarea acestuia conform prevederilor din contract si a
Actelor aditionale, societatea bancara poate decide sistarea si/sau continuarea creditarii in alte
conditii de dobanda si de garantare a creditului, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei
prevazute pentru depunerea bilantului contabil, situatiei patrimoniale si rezultatelor financiare sau
dupa caz, a intocmirii balantei de verificare. Emitentul va accepta neconditionat noile conditii de
creditare, in caz contrar banca avand dreptul de a declara scadenta anticipata a tuturor sumelor
datorate.
Variatiile cursului de schimb
Variatiile cursului de schimb pot afecta numai activitatea comerciala a Emitentului, fara implicatii
asupra datoriilor contractate. Linia de credit contractata este denominata in lei. Societatea a
incheiat o serie de contracte externe cu parteneri din Europa, Iran, China, vanzari
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care de-a lungul timpului au avut o pondere fluctuanta in cifra de afaceri, de la 51% in 2009 la 28% in
primul trimestru al anului 2010, valutele utilizate fiind euro si dolarul american.

Sistemul de evidenta a documentelor
Emitentul nu a implementat un sistem de evidenta centralizata a documentelor, acestea fiind tinute ,
in functie de obiect, de diferite departamente . De asemenea, transmiterea informatiilor intre
departamente nu se face intotdeanuna in mod eficient si in timp util. Astfel, disfunctionalitatile
sistemului de evidenta a documentulor si de transmitere a informatiilor in cadrul unitatii ar putea
afecta transparenta Emitentului fata de investitori , corectitudinea si acuratetea informatiilor
publicate. Societatea urmareste imbunatatirea actualului sistem de evidenta a informatiilor si in
acest scop a efectuat o serie de documentari privind implementarea unui sistem informational
integrat, iar evolutia economico-financiata a permis acest demers incepand cu primul trimestru al
exercitiului financiar curent.
Proprietatile Hidraulica
Terenurile societatii au fost dobandite in urma privatizarii SC Uzina Mecanica Plopeni SA, prin
dezmembrarea acesteia iar Emitentul nu are cunostinta de eventuale revendicari privind activele
companiei.

4. Factori de risc privind Oferta
Admiterea la tranzactionare a actiunilor
Actiunile trebuie sa indeplineasca o serie de conditii pentru a putea fi admise la tranzactionare pe
BVB. Emitentul a obtinut din partea Bursei de Valori Bucuresti acordul din data de 12.08.2010,
privind admiterea la tranzactionare a actiunilor.
Piata actiunilor Emitentului ar putea sa nu fie lichida
Emitentul nu poate oferi nicio garantie ca urmare a acestei Oferte se va crea o piata lichida sau ca
pretul actiunilor nu va scadea sub cel din oferta. Lichiditatea pietei va depinde de numarul de actiuni
subscrise in cadrul Ofertei precum si de interesul ulterior al investitorilor pentru actiunile
Emitentului.
Opriri de la tranzactionare
Exista situatii in care actiunile unui emitent sunt oprite de la tranzactionare pe o perioada mai scurta
sau mai lunga de timp. In aceste momente investitorii pot suferi pierderi ca urmare a imposibilitatii
de a vind/cumpara actiuni la momentul considerat de ei oportun.
Volatilitatea pretului Actiunilor poate avea efecte negative asupra detinatorilor respectivelor valori
mobiliare
Investitiile actionarilor pot fi afectate de variatiile negative ale pretului pe Bursa de Valori Bucuresti
ca urmare a unor motive variate cum ar fi dar fara a se limita la: rezultate financiare nesatisfacatoare
ale Emitentului, decizii ale Consiliului de Administratie considerate nepotrivite
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de catre actionari, contracte importante, volatilitatea generala a Bursei de Valori, modificari ale
pietei in care activeaza Emitentul, etc.

5. Informatii despre Emitent
5.1. Istoria si evolutia societatii
5.1.1. Denumirea Emitentului este SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA.
5.1.2. Emitentul este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J29/2033/2003
atribuit in data de 10.12.2003 si cod unic de inregistrare 15983987 din data de 11.12.2003.

5.1.3.

Desprinsa din Uzina Mecanica Plopeni S.A. in decembrie 2003, societatea a preluat in
totalitate productia de echipamente hidraulice. Durata de functionare a Emitentului este nelimitata.
Uzina Mecanica Plopeni a fost infiintata in anul 1937, destinata fiind asigurarii productiei militare.
Dupa razboi, s-a trecut la productia de pluguri, cultivatoare, statii centralizate pentru CFR si de
asemenea, la reparatii utilaje pentru CFR, reparatii tractoare, etc.

5.1.4. Emitentul este organizat si functioneaza ca societate pe actiuni conform legii romane, sub
denumirea de Societatea Comerciala Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A. Sediul social al
companiei este in Romania, localitatea Plopeni, str. Republicii nr.1, Judetul Prahova.
Numarul de telefon: 0244/220.862
Numarul de fax: 0244/221.273
Pagina de internet: www.hidraulica-ph.ro

5.1.5. Evenimentele importante in evolutia activitatii Emitentului
Compania s-a desprins din Uzina Mecanica Plopeni SA in decembrie 2003, Emitentul preluand in
totalitate productia de echipamente hidraulice. Uzina Mecanica Plopeni realizeaza produse pentru
industria de aparare, pentru industria de autovehicule, componente metalice pentru industria
petroliera.
De altfel sediul Emitentului este amplasat in incinta fabricii Uzina Mecanica Plopeni.
Accesul la fabrica este facut atat pe sosea (distanta Ploiesti - Plopeni fiind de 15 km), cat si pe calea
ferata ruta Ploiesti - Slanic (distanta fiind de 20 km). Distanta fata de drumul national DN1
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este de 10 km. Drumurile uzinale sunt betonate si asfaltate si sunt racordate la reteaua orasenesca
de drumuri.
Emitentul a preluat programul de fabricatie al Uzinei Mecanice Plopeni in domeniul echipamentului
hidraulic care incepe cu aproximativ 45 ani in urma, prin asimilarea instalatiilor hidraulice pentru
tractoare, cilindri cu piston si unitati cu pistoane axiale pentru locomotive diesel electrice si
hidraulice executate dupa firma Schulzer - Elvetia. In continuare productia se diversifica si se
dezvolta un program de asimilare a unei familii largite de unitati cu pistoane axiale cu bloc rotativ si
axa inclinata, cu debit fix, variabil, duble, capsulate si imersionate, cu cilindree cuprinsa intre 7,5950 cm/rot. si presiuni nominale pana la 320 bar, dupa licenta BRÜNINGHAUS Germania.
Acestea cuprind urmatoarele tiposerii:
F1 - unitati fixe (cilindree fixa) pompe si motoare;
F2 - pompe variabile (cilindree variabila) cu reglare axiala, in variantele capsulata si necapsulata
(pentru imersare in rezervor), in circuit deschis, si semideschis ;
F3 - pompe variabile cu reglare frontala si circuit deschis;
F4 - pompe variabile duble, cu regulator de putere insumata, pentru excavatoare;
F5 - agregate de pompare, constituire din doua sau mai multe pompe F3, flansate la o cutie de
transmisie mecanica, cu arbore comun de antrenare;
F6 - hidromotoare variabile, destinate actionarilor, hidraulice de locomotie;
Productia de unitati cu pistoane axiale a fost supusa unui continuu proces de reinnoire, modernizare
si diversificare pentru a corespunde cerintelor impuse de dezvoltarea actionarilor hidrostatice in cele
mai variate domenii.
Aflata la a-3-a generatie, actuala familie de unitati cu pistoane axiale este caracterizata prin
parametri foarte mari, competitiva pe plan mondial. Ea cuprinde intreaga varietate de tiposerii si
tipodimensiuni necesare celor mai diverse aplicatii de transmisie hidrostatica in instalatii industriale
fixe sau mobile.
Tot in aceasta perioada incepe fabricatia unitatilor hidrostatice de inalta presiune cu roti dintate,
dupa licenta BOSCH - Germania.
Programul de fabricatie a unitatilor hidrostatice cu angrenaj cuprinde urmatoarele familii de
produse:
 unitati (pompe si hidromotoare) de inalta presiune pentru actionari hidrostatice;
 pompe tip gerotor cu regulator de debit inglobat, pentru sisteme de directie, asistate
hidraulic, la tractoare, autocamioane si autobuze;
 pompe de ungere cu roti dintate;
Familia unitatilor de inalta presiune cuprinde urmatoarele tiposerii:
 tiposeria pompelor simple PRD2, caracterizata constructiv prin modulul angrenajului de 2,54
mm.
 tiposeria motoarelor MRD2, cu acelasi modul, domeniu de cilindree si presiune nominala ca
pompele PRD2;
 tiposeria pompelor simple PRD3, caracterizata prin modulul angrenajului de 3 mm
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tiposeria motoarelor MRD3, cu acelasi modul, domeniu de cilindree si presiune nominala ca
la pompele PRD3
 tiposeria pompelor duble, rezultand din diverse combinatii de cate doua pompe de cilindree
diferite, apartinand uneia sau ambelor tiposerii PRD2 si PRD3.
Programul de fabricatie al cilindrilor hidraulici cuprinde o gama redusa si heterogena de cilindri
telescopici, produs pentru industria de autocamioane, precum si o familie tipizata de cilindri cu
dubla si simpla actiune pentru utilaje agricole, solicitati la intern si la export.
In timp s-au dezvoltat noi familii de cilindri caracterizate printr-o constructie de elemente tipizate ce
fac posibila realizarea unei mari diversitati de tipodimensiuni ce acopera un domeniu al fortelor de
ridicare de la 1,6 pana la 36 tone, la presiuni de 250 bar si curse de pana la 6 m.

5.2. Investitii
5.2.1
In ultimii trei ani s-au realizat investitii pentru retehnologizarea liniilor de fabricatie, extinderea
sistemelor de ventilatie, modernizarea retelei de calculatoare, achizitionarea de autovehicule pentru
transport, instalarea de centrale termice.
Toate obiectivele au vizat cresterea productivitatii muncii, protectia mediului, scaderea costurilor si
imbunatatirea conditiilor de munca. Conducerea companiei a avut ca prioritate investitii in dotari
tehnice de ultima generatie care sa imbunatateasca continuu calitatea produselor in conformitate cu
cerintele Uniunii Europene.
Astfel pentru anul 2007 Consiliul de Administratie a aprobat un program de investitii in valoare de
1,1 mil euro insa lipsa de fonduri a impiedicat compania sa duca la bun sfarsit toate obiectivele
stabilite.
Au fost puse in functiune utilaje cu comanda numerica achizitionate in anul anterior prin leasing, in
valoare de 488.166 lei. De asemenea in baza contractului de colaborare cu Ministerul Educatiei si
Cercetarii au fost achizitionate mijloace fixe in valoare de 158.767 lei cu finantare partiala de la MEC,
in vederea dotarii si modernizarii laboratorului de testare hidraulica.
Mai mult, a fost finalizata si imbunatatirea sistemului de incalzire in sectia Cilindrii in valoare de
124.028 lei.
In vederea extinderii capacitatii de productie au mai fost achizitionate din surse proprii echipamente
in valoare de 675.486lei.
In exercitiul financiar 2008 Emitentul a achizitionat utilaje cu comanda numerica in sistem leasing in
valoare de 806.000 euro. De asemenea, au fost incheiate contracte pentru modernizarea a doua
masini speciale in valoare de 163.200 euro (masina rectificat tip TACHELA si masina frezat cu roti
dintate).
S-au achizitionat noi licente destinate Departamentului de Proiectare (14.500 lei)precum si doua
strunguri Mazak in valoare de 1,56mil lei.
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In 2009 Emitentul a derulat investitii mai reduse decat in anul precedent, fondurile la dispozitie fiind
insuficiente. Compania a modernizat o masina de frezat si o masina de rectificat in valoare cumulata
de 646.712 lei. Totodata s-a initiat si modernizarea altor instalatii si s-au continuat investitiile
derulate impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica in valoare de 1,366 mil lei.
Tehnologia informatiei
Emitentul a achizitionat o serie de licente software pentru buna desfasurare a activitati, cel mai
important fiind Autodesk Inventor Series. Suita de produse Autodesk Inventor cuprinde urmatoarele
programe: AutoCAD, AutoCAD Mechanical , Inventor si programul de managementul documentatiei
ingineresti Autodesk Vault.
Aceasta linie de produse asigura un instrument specializat pentru proiectarea mecanica
parametrizata, simularea miscarii, analiza cu element finit, precum si comunicarea cu usurinta intre
diferitele echipe de lucru interdisciplinare la realizarea unui produs.
Intreaga suita prin faptul ca administreaza acelasi model 3D, vizibil si manevrabil de catre orice
membru al echipei, conduce la realizarea conceptului de Digital Prototyping, adica realizarea unui
produs digital care sa fie realizat de la faza de conceptie si pana la realizarea produsului final.
Programul Autodesk Inventor ofera un set de instrumente care permit utilizatorului simularea
functionalitatii produsului de proiectat, identice cu cele din activitatea reala. Astfel se pot proiecta
tinand cont de conditiile reale de lucru o gama diversa de componente care solicita calcul de
proiectare precum calculul de organe de asamblare, calculul de roti dintate, calculul de transmisii cu
curele, structuri sudate, elemente mobile, realizarea automata a desfasuratelor elementelor din
tabla, etc. Acest modul denumit generic „Design accelerator” ne permite sa putem adopta in functie
de client standarde corespunzatoare de proiectare.
Modele 3D realizate de catre departamanetul de conceptie pot fi asimilate automat in diferite alte
compartimente precum departamanetul de prelucrare pe masini cu comanda numerica, asiguranduse o comunicare in timp real cu privire la traseele de scula, functie de forma geometrica a piesei.
Structurile de produs ( ansambluri ) sunt usor de transmis sub forma de liste de materiale catre alte
departamante ale companiei pentru achizitionarea de produse de la terti. Acuratetea listei de
materiale permite reducerea drastica a erorilor la aprovizionare cu materiale si componente
standardizate. Rezultatul utilizarii complete a programului permite utilizatorului sa reduca erorile
inca din faza de proiectare si sa imbunatateasca comunicarea intre diferitele departamente al firmei,
inclusiv o comunicare in timp real cu clientul. Analizand toate aspectele mentionate mai sus rezulta
ca suita de programe Autodesk Inventor ofera un pachet integrat de programe care sa asigure
interoperabilitatea intre diferita departamente ale firmei, dar si in relatia cu tertii, clienti si/sau
furnizori.
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5.2.2. Investitii aflate in derulare
Emitenul nu are investitii noi aflate in derulare
5.2.3. Investitiile principale pe care Emitentul doreste sa le realizeze in viitor
Consiliul de Administratie al Emitentului a aprobat pentru perioada urmatoare un program de
investitii ce consta in achizitia unei linii de tratament termic in valoare de aproximativ 210.000 euro
si construirea unei capacitati de producere a energiei electrice cu aport propriu si fonduri europene.
Linie tratament termic
O parte importanta a cheltuielilor Emitentului este directionata catre tratamentul termic al
materiilor prime. Dependenta de acesti prestatori de servicii implica o serie de dezavantaje precum:
 costurile cu transportul materiilor prime


tratamentul termic al propriilor materii prime se efecteaza in acelasi timp cu cele alte altor
companii pentru ca furnizorul de astfel de servicii sa nu incarce sarje mai mici cu consum
ridicat; din aceasta cauza tratamentul termic al materiilor prime al Emitentului poate
intarzia un numar de zile pana la existenta unui stoc considerat satisfacator de catre
furnizorii acestui tip de serviciu

Emitentul doreste sa elimine aceste dezavantaje atat din considerentul costurilor cat si pentru a
imbunatati ciclul de fabricatie.
Costurile achizitiei linei de tratament termic vor include intocmirea proiectului pentru amplasarea
utilajului, intocmirea documentatiei tehnice de executie a racordurilor la utilitati, executia utilajelor,
ambalarea si livrarea utilajelor, scolarizarea personalului in vederea deservirii utilajelor, intocmirea
documentatii de exploatare si intretinere, asigurarea service-ului in perioada de garantie.
Amplasare panouri fotovoltaice
Emitentul intentioneaza sa recurga la atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul
Operational Sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CEE), Axa Prioritara 4 (AP4),
“Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor
climatice”, Domeniul Major de Interventie (DMI) 2, “Valorificarea resurselor regenerabile de energie
pentru producerea energiei verzi”, Operatiunea : “Sprijinirea investitiilor in modernizarea si
realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor
energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai
mica sau egala cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor
resurse regenerabile de energie” si are obiectivele:
 reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara si imbunatatirea
sigurantei in aprovizionare
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 protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice
 diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru
productia de energie electrica/termica
 crearea a noi locuri de munca in diferite zone ale tarii prin realizarea/modernizarea
capacitatilor de producere a energiei din surse neconventionale
 crearea posibilitatii de introducere in circuitul economic a unor zone izolate, care va
conduce, de asemenea, la cresterea numarului locurilor de munca
 implicarea mai activa a mediului de afaceri precum si a autoritatilor publice locale in
procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie
In acest scop a fost depusa solicitarea privind asistenta financiara nerambursabila cu numarul de
inregistrare 95/29/04/2010.
Se estimeaza ca proiectul va dura 20 de luni de la semnarea contractului de finantare iar perioada nu
va depasi data de 31.07.2015.
Proiectul propune realizarea unei centrale electrice fotovoltaice de 630 kw putere debitata la varf, in
locatia Plopeni, Jud. Prahova.
Prezentam in cele ce urmeaza cele mai importante informatii aferente Studiului de Fezabilitate
intocmit pentru Emitent de catre elaboratorul proiectului SC Trade Total Consult SRL.
Proiectant general: Centrul de cercetare, creatie si productie Sibiu
Proiectant arhitectura: SC Hausplan Studio SRL
Dimensiunea instalatiei va fi influentata de conditiile climatice si de potentialul energetic solar al
locatiei. Analizand potentialul energetic solar al zonei, se observa ca este posibila obtinerea unei
productii anuale de energie electrica, in conditiile unui randament maxim al instalatiei fotovoltaice
de 630 kwh, de 794320 kwh/an.
Instalatia fotovoltaica de producere a energiei elctrice va fi conectata direct la reteaua publica de
alimentare cu energie, productia locala fiind determinata printr-un BMPT cu contorizare inversa, iar
consumul beneficiarului va fi scazut pe baza masuratorilor cu un contor standard, compania locala
de electricitate platind pentru kilowattul produs tariful pentru energie verde.
Emitentul are nevoie de o cantitate insemnata de energie electrica. In scopul indeplinirii
dezideratelor impuse de scaderea cantitatilor de emisii de gaze cu efect de sera, consiliul de
administratie a luat decizia de a se implica in mod activ in aceasta directie prin obtinerea unei
cantitati din energia utilizata in scopuri productive folosind energii regenerabile, in speta energia
solara, prin construirea unei minicentrale fotovoltaice amplasate deasupra unei hale de productie.

Motivele utilizarii energiei regenerabile
 punerea in practica a unei strategii energetice pentru valorificarea potentialului surselor
regenerabile de energie se inscrie in coordonatele dezvoltarii energetice a Romaniei pe
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termen mediu si lung si ofera cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii referitoare la
alternativele energetice si inscrierea in aquis-ul comunitar in domeniu
 obiectivul Uniunii Europene ca pentru anul 2010 sursele regenerabile de energie sa asigure
circa 12% din intreaga productie de energie electrica
 in conformitate cu hotarea de Guvern nr. 443/2003 privind promovarea productiei de
energie electrica din surse regenerabile de energie, prevede reducerea cu 30% a emisiilor de
poluanti din aer
 echipamentele sunt fiabile si pot fi exploatate pe o perioada lunga de timp (aproximativ 25
de ani)
Costul energiei produse de sistemele fotovoltaice continua sa scada. Oricum costul energiei
fotovoltaice este in general mai mare decat al energiei produse in mod conventional. De asemenea
desi costul initial al echipamentului fotovoltaic este mai mare, sunt totusi unele aplicatii in care
sistemul fotovoltaic este cel mai eficient din punct de vedere financiar. Numarul sistemelor
fotovoltaice creste anual datorita avantajelor oferite.
Un sistem fotovoltaic bine realizat poate opera neurmarit si necesita o intretinere periodica minima,
costurile de operare si cheltuielile de transport pot fi relativ reduse.

Evolutia puterii instalate (MW) a sistemelor fotovoltaice la nivel global

Sursa: Raport IEA-PVPS
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Evolutia pretului modulelor fotovoltaice si a sistemelor fotovoltaice la nivel global

Sursa: Raport IEA-PVPS

In timpul unui deceniu preturile realizarii instalatiilor fotovoltaice au scazut cu aproximativ 40%, in
timp ce preturile modulelor fotovoltaice s-a redus cu circa 30%.
Utilizarea activa a energiei solare prin efectul fotovoltaic inseamna conversia directa a luminii in
electricitate, aceasta fiind o tehnologie complet noua, care a fost posibila datorita progreselor
deosebite inregistrate in tehnologia semiconductorilor.
Costul investitiei pentru realizarea de sisteme fotovoltaice in retea de module solare a inregistrat o
evolutie favorabila in ultimele decenii, pretul unui modul solar s-a diminuat sistematic ajungand, in
prezent, la circa 6 EUR/1 W (instalat).
Pretul energiei electrice produsa din surse solare fotovoltaice variaza intre 25 eurocenti/kwh si 50
eurocenti/kwh.
Pentru alimentarea unor consumatori izolati si in cazul unor consumuri mici de energie, sistemele
fotovoltaice ofera o alternativa economica atractiva, dace se tine seama de costul ridicat pentru
racordarea
consumatorilor
la
reteaua
electrica
aferenta
sistemului
energetic
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national. De exemplu, pentru un sistem solar cu puterea instalata de 1 MW este necesar un modul
fotovoltaic cu suprafata de circa 20.000 mp.
Emitentul a luat in considerare 2 scenarii privind constructia centralei fotovoltaice:
1. sistem centralizat cu module fotovoltaice fabricate folosind tehnologia monocristalelor de
siliciu
2. sistem centralizat cu module fotovoltaice fabricate folosind tehnologia polimerilor
Varianta recomandata de catre elaboratorul proiectului a fost prima, avantajele acesteia fiind:
 tehnologia este una experimentata indeajuns incat sa fie aplicata cu succes in
Romania
 productia este dubla in comparatie cu varianta a II-a
 tinand cont de durata de viata a investitiei, costul de implementare a variantei
recomandate este mai redus cu 45% decat in cel de al doilea caz
 costuri de intretinere mai reduse
 se pot adopta mai usor norme de protectie a instalatiei

Caracteristicile variantei recomandate de catre elaboratorul proiectului
Instalatia fotovoltaica este compusa din:
 campul fotovoltaic
 instalatia de conversie a energiei de curent continuu in energie de curent alternative
 suportul pentru modulele fotovoltaice
Campul fotovoltaic va avea o suprafata formata din 60 de celule fotovoltaice dispuse in 6 randuri de
cate 10 celule. Va fi construit un suport special pentru a sustine modulele fotovoltaice, suport ce va
fi adaptabil la numarul de module fotovoltaice si va fi partial demontabil. Modulele fotovoltaice vor
fi fixate pe ramele speciale prin suruburi si vor fi interconectate prin cabluri speciale. Caracterul
modular al sistemelor fotovoltaice permite construirea unor instalatii de mare putere, conectate la
retea. Ele livreaza putere direct in reteaua de medie sau de inalta tensiune prin intermediul unui
invertor.
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Estimarea productiei de energie electrica

Ed: productia medie zilnica estimata a sistemului exprimata in Kwh
Em: productia medie lunara estimata a sistemului exprimata in Kwh
Hd: valoarea medie zilnica a radiatiei globale incidente pe m2 de camp fotovoltaic exprimata in
Kwh/m2
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Hm: valoarea medie lunara a radiatiei globale incidente pe m2 de camp fotovoltaic exprimata in
Kwh/m2

Realizarea instalatiei
Conectarea la retea a unei instalatii PV necesita consultarea si colaborarea permanenta cu furnizorul
local de energie electrica. Furnizorul poate cere modificari ale configuratiei centralei planificate,
pentru ca debitarea energiei produse sa se realizeze in conditii optime si de maxima siguranta.

Conectarea la retea
Interfata instalatiei cu reteaua trebuie sa fie capabila sa separe sistemele fotovoltaice
conectate la retea, din retea, automat sau manual, daca reteaua publica are caderi sau este
oprita.
Protectia instalatiei
Contra descarcarilor atmosferice instalarea de paratraznete pentru campuri fotovoltaice mari nu
este economica, de aceea se vor utiliza partial componente ale structurii existente (trasee de
impamantare) si doar instalatia de coborare a descarcarii va fi achizitionata separat. Pentru protectia
cablurilor se vor folosi dispozitive specifice de protectie, in acest caz sistemul protejand doar
panourile propriu-zise.

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat
Investitia va fi realizata pe acoperisul unei hale proprietatea Emitentului.

Situatia ocuparilor definitive de teren
Suprafata utila ocupata de investitie va fi de 3686,5 mp.

Durata de realizare si etape principale
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Informare si publicitate
Organizare si proceduri de achizitie
Obtinerea autorizatiei de construire
Contracte servicii diriginte de santier
Receptie mijloace informative
Executie lucrari constructii
Receptie si montare utilaje si echipamente
h) Angajare personal
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Devize pe obiecte
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Emitentul urmareste sa realizeze investitia prin cofinantare din fonduri publice in conformitate cu
prevederile legislatiei europene si nationale in vigoare privind instrumentele structurale.
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Obiectivele proiectului:
 cresterea productivitatii societatii conform principiilor dezvoltarii durabile prin realizarea
unui parc fotovoltaic cu o putere totala instalata de 630 kw, centrala ce va fi conectata la
reteaua sistemului electroenergetic national de 20 kv.
 Crearea de noi locuri de munca in cadrul localitatii Plopeni
 protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante
 reducerea dependentei de importurile de energie primara si imbunatatirea sigurantei de
exploatare
 introducerea de tehnologii performante prin intermediul echipamentelor ce vor fi
achizitionate; acestea vor respecta standardele de calitate impuse prin normele UE.

Previziunile privind venituri din exploatare
In estimarea veniturilor s-au luat in calcul veniturile previzionate ale societatii la care s-au adaugat
veniturile estimate ca urmare a implementarii investitiei.
Proiectul de investitii genereaza o serie de venituri financiare directe din livrarea energiei electrice
obtinute in reteaua nationala.
Sistemul de preturi si tarife a evoluat de la un sistem tarifar unic reglementat pentru furnizorii de
energie electrica, la un sistem format din preturi pe activitati si servicii, capabil sa raspunda noii
structuri liberalizate a sectorului.
Pe piata energiei electrice se utilizeaza atat preturi care se stabilesc pe baza mecanismelor
concurentiale, inclusiv pentru dezechilibrele dintre cantitatile contractate si cele efectiv consumate,
cat si tarife reglementate pentru serviciile de retea (transport si distributie) si serviciile de sistem. In
Romania, preturile energiei electrice s-au apropiat de valorile medii din UE, insa sunt in continuare
mai mici decat acestea. Pentru estimarea veniturilor Emitentului s-a luat in considerare un pret
mediu de tranzactionare de 166.46 lei/MWh analizand preturile din Piata pentru Ziua Urmatoare si
Piata Centralizata pentru Contracte Bilaterale.
Investitia nu va produce venituri si cheltuieli din exploatare aferente acesteia in perioada de
implementare a proiectului, ci doar costuri investitionale. Investitia va fi finalizata la sfarsitul lunii
august din anul 2 de implementare astfel ca va incepe sa produca venituri si cheltuieli in ultimul
trimestru al anului 2.
Studiul de fezabilitate al proiectului a luat in considerare o perioada de 15 ani pentru estimarea
veniturilor si a cheltuielilor in conformitate cu perioada de referinta privind operarea investitiilor
pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile solar-fotovoltaic.
S-au luat in considerare mai multe scenarii atat in privinta tehnologiilor folosite cat si a politicii de
finantare, iar in urma analizelor acestora s-a concluzionat ca cea mai buna varianta consta in
construirea unui sistem centralizat cu module fotovoltaice fabricate folosind tehnologia
monocristalelor de siliciu.
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In ceea ce priveste finantarea, conducerea Emitentului considera ca varianta optima consta in:
Aport al actionarilor
Linie de credit
Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)
Tabelul urmator prezinta detalierea surselor de finantare:

Se estimeaza ca investitia va fi compusa din:
Active fixe
-

Camp fotovoltaic 5.930.069 lei

-

Invertor de 630 kwh 516.807 lei

-

Sisteme de sustinere module fotovoltaice 1.521.651 lei

-

Cost instalare – 462.542 lei

-

Constructii si instalatii 1.245.056 lei

-

Valoare totala fara TVA – 9.676.125 lei
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Costuri de pregatire si implementare a investitiei
-costuri pentru proiectare si asistenta tehnica 12.640 lei
-costuri pentru avize, acorduri si autorizatii 17.421 lei
- costuri pentru organizare de santier 51.681 lei

Variatia capitalului de lucru
Anul 1: -665.851 lei
Anul 2: -427.018 lei
Se estimeaza ca toate costurile de operare se vor ridica la 52.714 lei/an, incluzand salariile celor 2
persoane ce vor fi angajate, costurile cu energia si costurile cu inspectia anuala.
In ceea ce priveste veniturile generate de implementarea proiectului, acestea vor proveni din
livrarea energiei electrice obtinute in reteaua nationala.
De asemenea, Emitentului i se vor aloca un numar de certificate verzi pe care le va putea valorifica.
In conformitate cu Legea nr. 220/27.10.2008 cu privire la Stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei electrice din surse regenerabile:
Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producatorilor pentru cantitatea de
energie electrica produsa din surse regenerabile de energie si livrata efectiv in reteaua electrica
si/sau la consumator. Producatorii de energie electrica din surse regenerabile primesc 4 certificate
verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica
din energie solara.
Certificatul verde este un document care atesta o cantitate de 1 MWh energie electrica produsa din
surse regenerabile, iar pretul unui certificat in conformitate cu Ghidul Solicitantului este de 40 de
euro.
Pretul certificatelor verzi variaza intr-un interval stabilit prin hotarare de Guvern, iar pentru perioada
2005-2012 acest interval este de 24-42 euro/certificat (la cursul de schimb stabilit de Banca
Nationala a Romaniei pentru ultima zi lucratoare a lunii decembrie din anul precedent).
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Prezentam in continuare estimarile privind veniturile Emitentului din productia de energie electrica si tranzactionarea certificatelor verzi in perioada de
operare si
intretinere:
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Riscurile investitiei
Riscul de venit – riscul de a nu se respecta preturile stabilite prin contractual de achizitionare sau orice
angajament care ar conduce la vanzarea de energie la pretul stabilit.
Riscul de finalizare- riscul ca finalizarea proiectului sa fie intarziata in general din motive tehnice.
Riscul de operare – probabilitatea ca proiectul sa nu genereze nivelul corespunzator de venituri prin
nerealizarea productiei calculate in proiect sau prin prisma costurilor de operare.

Avize si acorduri de principiu
Prezentam in cele ce urmeaza avizele obtinute de Emitent in vederea implementarii investitiei
Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei
Avizul nr, 94 din 29.04.2010
Certificatul de urbanism
Certificatul de urbanism nr.4 din 08.03.2010
Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor
Aviz de amplasament nr. 2129 din 16.04.2010 emis de SDEE Ploiesti
Aviz 2598 din 19.04.2010 emis de Distrigaz Sud
Aviz 732 din 20.04.2010 emis de HidroPrahova SA
Aviz 915 din 31.03.2010 emis de DSP Prahova
Acord 141 din 01.04.2010 emis de ISC Prahova
Acordul de mediu
Adresa nr. 2755 din 09.04.2010 emisa de APM Prahova
Avize si acorduri de principiu specific
Aviz tehnic de racordare nr 1875 din 26.04.2010 emis de Electrica SA
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6. Privire generala asupra activitatii Emitentului
6.1. Activitati principale
6.1.1.
In conformitate cu articolul 5 al Actului Constitutiv, domeniul principal de activitate al Emitentului este
fabricarea de pompe si compresoare. Emitentul are ca obiecte secundare de activitate productia de
energie electrica, transportul energiei electrice, distributia energiei electrice.
Cele mai importante produse din programul de fabricatie al S.C. HIDRAULICA UZINA MECANICA PLOPENI
S.A. este constituita din urmatoarele grupe de produse:
 pompe si motoare cu roti dintate;
 pompe si motoare cu pistoane axiale;
 motoare liniare.
Pe langa aceste grupe de produse s-au mai executat o serie de echipamente hidraulice specializate care
cuprind:






pompe de servodirectie;
pompe de ungere;
pompa hidraulica pentru tractorul U650;
pompa de ulei pentru tractorul U650;
distribuitorul pentru servodirectia tractorului U650.
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Ciclul de fabricatie si sursele de materii prime
Prezentam in continuare pe scurt ciclul de fabricatie al celor mai importante produse ale Emitentului.

Pompe si motoare cu roti dintate
Pompele cu roti dintate, prin simplitatea constructiei, siguranta in functionare si costul redus, reprezinta
solutia cea mai folosita pentru generarea energiei hidraulice.Emitentul produce pompe cu roti dintate in 3
game de dimensiuni, desemnate prin numere:1; 2; 3.
Prin varierea latimii se obtin rotil dintate cu diferite volume geometrice.

Diferite variante constructive se pot obtine prin diferite flanse de prindere, capete de arbori, moduri de
racordare hidraulica, precum si prin inglobarea de diferite organe de reglare si prin combinatii de mai multe
pompe antrenate prin acelasi arbore.
Datorita flexibilitatii sistemului constructiv, se poate ca la cererea clientului sa fie livrate si alte variante.
Componentele acestora se realizeaza din semifabricat turnat din aliaj de aluminiu, semifabricat turnat din
fonta sau semifabricat laminat din otel ce sunt prelucrate prin intermediul masinilor cu comanda numerica
(masini de debitat, masini de frezat, masini de rectificat; parte din componente urmeaza si un tratament de
cementare-calire inainte de finisare.
Motoarele cu roti dintate produse de societate au o constructie identica, practic, cu cea a pompelor cu roti
dintate, compunadu-se in principal dintr-o pereche de roti dintate, (1) si (2), care se rotesc intr-o carcasa (3)
sustinute de bucsele lagar (4). Capacul (5) si flansa (6) sunt asamblate impreuna cu corpul prin intermediul
unor suruburi (7). Etansarea constructiei este asigurata de inelele de etansare (8) si de manseta de

rotatie (9).
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Pentru a determina sensul de antrenare, motorul se priveste dinspre arborele de antrenare. El este marcat
pe eticheta pompei printr-o sageata. Conditiile de antrenare (tipul cuplajelor, eforturi admise) sunt identice
cu cele ale pompelor similare.

Pompe si motoare cu pistoane axiale
Baza constructiei unitatilor cu pistoane axiale fabricate de societate o constituie mecanismul hidraulic cu
"bloc inclinat", complet unificat pentru toate tiposeriile, cu exceptia pompei PM, care este construita pe
principiul "ax fulant". Programul de fabricatie al unitatilor cu pistoane axiale cuprinde un numar de 4
tiposerii de unitati(F1A,F2,F3A,F6A) si 2 combinatii mecano-hidrostatice ale unitatilor (F4 si F5).
Pompele cu debit constant F1A se utilizeaza in cadrul instalatiilor hidraulice de actionare; pot fi de
asemenea utilizate atat ca generatoare hidraulice cat si ca motoare hidraulice atat in regim stationar cat si
in regim mobil.

Unitatile cu pistoane axiale tip F2 sunt generatoare de energie hidraulica cu debit variabil. Se pot utiliza ca
pompe hidraulice sau ca motoare hidraulice in functie de proiect, in circuite deschise, inchise sau
semideschise.
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Pompele cu reglare frontala tip F3A sunt pompe variabile cu basculare numai intr-un singur
sens, care sunt dezvoltate in special pentru actionari hidrostatice pe utilaje mobile in circuit
deschis (ex.: actionarea cilindrului de forta).
Motoarele reglabile F6A sunt dezvoltate special pentru locomotie. Acestea se folosesc, de
regula, in circuit inchis, dar pot fi folosite si in circuit deschis. Principalele parti componente
ale acestor pompe sunt: carcasa, flansa de antrenare, placa de distributie, bloc cilindri si
subansamblu piston.
Acestea se realizeaza din semifabricat turnat din fonta, semifabricat forjat din otel, semifabricat laminat din
otel, sau semifabricat laminat din alama. Similar cu pompele si motoarele cu roti dintate aceste
componente sunt prelucrate printr-o serie de masini cu comanda numerica, supuse unui tratament chimic
si apoi testate.
Cilindri hidraulici
Cilindri hidraulici sunt motoare hidraulice liniare prin intermediul carora energia hidrostatica a fluidului este
transformata in energie mecanica. SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA si-a dezvoltat fabricatia pe
doua tipuri de cilindri hidraulici si anume : cilindri cu piston (cu dubla actiune) si cilindri telescopici (cu
simpla actiune).Majoritatea cilindrilor hidraulici fabricati sunt de uz general, putand fi utilizati in diverse
instalatii hidraulice cu respectarea caracteristicilor tehnice si a instructiunilor specificate.
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Distribuitori hidraulici
Distribuitorul a fost proiectat in vederea asamblarii lui pe servomotorul
directie, care este un mecanism prin intermediul caruia se modifica
deplasare a tractoarelor de 65 si 80 CP. Modificarea directiei se face de
conducatorul autovehicolului, prin intermediul volanului si al unei
cardanice care face legatura intre volan si axul de comanda al
servomotorului hidraulic de directie.

hidraulic de
directia de
catre
transmisii

Printr-un sistem de parghii, axul volanului actioneaza sertarul distribuitorului, realizand legatura hidraulica
intre pompa si servomotorul hidraulic de directie.
Componentele distribuitorilor hidraulici sunt corp distribuitor, sertar si tija, realizate din semifabricat turnat
din otel si din fonta.

Sursele de materii prime
Emitentul utilizeaza o varietate de materii prime datorita gamei variate de produse. Ponderea cea mai
importanta o reprezinta insa semifabricatele turnate, rulmentii si semifabricatele laminate.Compania nu
este dependenta de un singur furnizor strategic, pentru fiecare dintre materiile prime existand parteneriate
cu cel putin 3 colaboratori. Desi parteneriatele cu furnizorii actuali sunt considerate de durata, conducerea
companiei intreprinde continuu masuri de identificare de noi surse de aprovizionare care sa corespunda
criteriilor pret-calitate in permanenta schimbare.
Semifabricatele turnate reprezinta aproximativ 43.7% din totalul cheltuielilor destinate aprovizionarii cu
materii prime, iar achizitia acestora se realizeaza exclusiv din surse indigene. Cei mai importanti furnizori in
ceea ce priveste aceasta resursa sunt reprezentati de Aversa Bucuresti si Triangle Plopeni. Emitentul nu
utilizeaza strategii de hedging in vederea protectiei impotriva variatiei preturilor semifabricatelor laminate.
SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA incheie contracte de furnizare de materie prime pe perioade de un
an.
Proximitatea unuia dintre cei mai importanti furnizori (Triangle Plopeni) este un avantaj important prin
reducerea costurilor de transport si mai ales prin aprovizionarea rapida in functie de nevoile Emitentului.
O alta resursa utilizata de companie este reprezentata de rulmenti, acestia insumand circa 13,6% din totalul
cheltuielilor de aprovizionare. Emitentul se aprovizioneaza cu peste 90% din necesarul de rulmenti utilizand
furnizori autohtoni, in vreme ce importurile insumeaza pana in 5% din totalul cheltuielilor cu rulmenti.
Primagra Suceava, Bad Brasov, Novo Tech Cluj-Napoca sunt printre cei mai importanti furnizori de rulmenti
in timp ce importurile se realizeaza ca urmare a parteneriatului incheiat cu furnizori din Italia si Austria.
Semifabricatele laminate reprezinta circa 10% din totalul cheltuielilor cu materiile prime, iar sursele de
aprovizionare sunt majoritar indigene. Astfel 77,5% din volumul semifabricatelor laminate utilizat este
achizitionat de la furnizori locali, printre cei mai importanti fiind Antera Tirgoviste si Nimet Gaesti.

Emitentul isi completeaza necesarul de semifabricate laminate si de la companii din Bucuresti sau
alte zone ale tarii.
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In ceea ce priveste importurile cu aceste materii prime, Emitentul a incheiat contracte de colaborare cu
firme din Italia si Turcia.
In ultimul an s-a reusit identificarea de noi parteneriate obtinandu-se astfel reducerea cheltuielilor privind
aprovizionare cu materii prime:
-

pentru parte din semifabricate laminate cu 58%
pentru parte din semifabricate turnate cu 17%
pentru parte din organele de asamblare 18%
pentru majoritatea elementelor de etansare 60%
pentru majoritatea rulmentilor utilizati la montaj cu 34%

6.1.2 Mentiuni privind orice produs si serviciu nou semnificativ lansat pe piata
In 2010 Emitentul si-a extins portofoliul de clienti si a avut loc omologarea produselor noi din programele
de inovare:
 Pompe si motoare cu pistoane axiale la 40 de grade, serie 0
 Cilindrul telescopic MLT, lot prototip

6.2. Piete principale
Distributia produselor pe piata interna se realizeaza atat prin intermediul marilor distribuitori cat si a
contractantilor, care reprezinta impreuna circa 65% din volumul vanzarilor pe plan intern. Restul de 35%
reprezinta firme ce achizitioneaza la bucata in functie de nevoile proprii.
In perioada analizata 2007-2010 aceste procente au fost relativ constante, cu variatii de sub un punct
procentual.
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Distributia pe plan intern
SC Hidraulica UM Plopeni

Retea dealeri (4.1.2.a)

Engrosist

Detailisti

CF 1

En grosisti

Detailisti

Detailisti

CF

CF

unde: CF = utilizator final

Prin intermediul retelei de dealeri se realizeaza aproximativ 42.81% din vanzarile companiei pe piata
interna. In ultimii ani vanzarile pe acest segment au scazut fiind afectate de situatia nefavorabila a
agriculturii romanesti careia i se adreseaza in principal.
Parteneriatele cu dealerii se deruleaza prin intermediul unui contract de vanzare-cumparare, practicanduse acordarea de discounturi in functie de valoarea comenzilor lunare (4%, 6% sau 8%) si conditii
avantajoase de plata – credit la 30 de zile lucratoare. Dealerii sunt sustinuti de catre Emitent in eforturile
publicitare pe care le fac pentru promovarea produselor si imaginii societatii. Suplimentar, incepand cu anul
2010, pentru plata pe loc a produselor comandate se acorda un discount de 2%.
Acest tip de colaborare este foarte important pentru Emitent deoarece asigura o acoperire zonala aproape
completa pentru produsele companiei. Prin dotarile pe care acestia le detin se asigura deservirea in conditii
mai bune a utilizatorului final si a verigilor intermediare cu costuri reduse pentru Emitent:
-

-

depozite de marfa bine organizate, dispunand de evidente la zi a intrarilor/ iesirilor, ce dau
posibilitatea cunoasterii corecte a evidentei stocurilor / semnalarea nivelurilor de atentionare si
comunicarea prompta catre Emitent a necesarului cantitativ/ produs de completare a stocului
mijloace de transport moderne, suficiente ca numar, pentru a efectua prompt aprovizionarea de la
Emitent cand se solicita si livrarea marfurilor la sediul verigii urmatoare
personal bine calificat atat din punctul de vedere al tehnicilor comerciale cat si din punctul de
vedere al cunostintelor referitoare la produsele distribuite
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Prin intermediul retelei de dealeri se asigura si un anumit control asupra pietei referitor la obtinerea de
informatii privind perceptia pietei in legatura cu produsele Emitentului, respectiv a concurentei pentru
imbunatatirea activitatii.
Pentru piesele de schimb pe piata romaneasca se practica termene de plata de pana la 90-120 de zile iar
prin intermediul retelelor de dealeri riscul de recuperare a creantelor este transferat catre acestia.
Clientii traditionali reprezinta aproximativ 13.4% din vanzarile companiei pe piata interna. In aceasta
categorie intra in general firmele din domeniul agricol si cele din sectorul de constructii. Emitentul nu
acorda discounturi sau alte reduceri comerciale in relatie cu aceste firme insa fata de clientii ce realizeaza
comenzi ocazionale si a caror relatie cu societatea nu se bazeaza pe un contract ferm, se acorda
posibilitatea de plata cu un credit de 15 zile calendaristice. Acest gen de colaborare aduce si niste
dezavantaje pentru Emitent. Astfel, achizitiile sunt sezoniere in functie de perioadele campaniilor agricole
si cele imediat premergatoare acestora.
Service-uri autocamioane, excavatoare, alte utilaje de constructii si masini agricole
Pentru aceste colaborari Emitentul acorda un discount de pana la 10% fata de lista de preturi interna si de
asemenea un termen de plata foarte avantajos, credit de 30 de zile. Printre firmele producatoare ce au in
dotare masini unelte dotate cu echipamente hidraulice produse de catre Emitent mentionam Arcellor
Mittal, Mechel Targoviste, Upet Targoviste, Upetrom Ploiesti, etc.
Clienti ocazionali
Acestia reprezinta aproximativ 35% din vanzarile companiei pe piata interna si in aceasta categorie se
incadreaza firmele de comert ce efectueaza achizitii in perioade cu cerere maxima pe piata, revanzand
produsele intr-o perioada scurta de timp. Tot in aceasta categorie se incadreaza si persoanele fizice ce
achizitioneaza produsele in scopul consumului propriu pentru masinile agricole si utilajele pe care le detin.
Pentru aceasta categorie de clienti plata achizitiilor se realizeaza la livrare.
Emitentul intentioneaza sa dezvolte noi parteneriate privind canalele de distributie pentru a reduce
procentul de 35% al companiilor care achizitioneaza produsele companiei la bucata.
Principala piata a companiei este regiunea Munteniei care reprezinta o pondere de 80% in total vanzari,
fiind urmata de regiunile Ardeal (7%), Banat si Moldova cu cate 6.5% fiecare.
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Cotele de piata pe piata interna
(%)

Pompe cu pistoane axiale
Pompe cu roti dintate
Produse pentru agricultura
Produse pentru utilaje de transport
Cilindri
Reparatii

78
43
24
36
4
12

Emitentul si-a propus pentru perioada urmatoare extinderea retelei de dealeri cu cel putin inca doi
colaboratori la nivel national, si suplimentar initierea activitatii de distributie a produselor proprii de catre
companie, reanalizarea costurilor si practicarea unor preturi competitive, promovarea pompelor noi de
basculare (UPA 40) avand ca tinta intrarea la montaj direct si in service-urile pentru autocamioane.
In ceea ce priveste piata externa, aceasta reprezinta aproximativ 42% din cifra de afaceri a companiei iar
structura circuitelor de distributie a produselor se prezinta astfel:

Principalele piete de export ale companiei sunt: Iran, Egipt, China, Italia, Franta, Germania, SUA.

Prezentam in continuare cele mai importante game de produse exportate in fiecare tara:
Iran: piese de schimb pentru tractoarele romanesti (UTB), pompe cu pistoane axiale (pompe de
basculare pentru mijloace de transport) pentru camioane MAN
Egipt: piese de schimb tractoarele romanesti (UTB) si in procent mic pompe cu roti dintate si pompe cu
pistoane axiale pentru uz industrial
China: pompe cu roti dintate
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Italia, Franta, Germania, USA: cilindri hidraulici

Cea mai importanta piata externa pentru Emitent este insa Iran, acoperind peste 50% din totalul
exporturilor, iar incepand cu a doua jumatate a anului 2009 distributia catre aceasta zona este realizata prin
intermediul unui reprezentant exclusiv, Binazir Trading.
Cea de a doua piata din punctul de vedere al cantitatilor exportate este reprezentata de Egipt, cele mai
importante produse comercializate in aceasta zona fiind piesele de schimb pentru tractoarele romanesti
(U45, U65, AVL 80).
Piata chineza acopera aproximativ 12.27% din totalul exporturilor, iar cele mai importante produse
comercializate aici sunt pompele cu roti dintate care acopera aproximativ 70% din piata de export pe
aceasta categorie de produse. Incepand cu a doua jumatate a anului 2009, pentru impulsionarea vanzarilor
Emitentul a aplicat o politica de preturi diferita acordand discounturi diferentiate in functie de cantitatile
comandate. Astfel cantitatile vandute au avansat cu 81% in 2009 fata de anul precedent apreciindu-se ca
evolutia va fi una pozitiva si in viitor.
6.3. Influenta unor evenimente exceptionale
Nu este cazul
6.4. Informatii sintetice privind masura in care Emitentul este dependent de patente si licente, contracte
industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie
Emitentul foloseste o serie de active din domeniul proprietatii intelectuale in scopul protejarii numelui si
produselor sale pe piata pe care activeaza.
Portofoliul de marci cuprinde marca “HP” SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A.
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Clasele de produse /servicii pentru care s-a inregistrat marca sunt pompe si motoare hidrostatice,
regulatoare hidrostatice, mecanisme hidraulice, cilindri hidraulici, servodirectii. Perioada anilor ’50 a
insemnat achizitionarea primelor licente pentru fabricarea echipamentelor hidraulice, respectiv s-au produs
primele pompe si distribuitoare hidraulice pentru tractoare.
Ulterior au fost achizitionate licente pentru :
 pompe si motoare cu pistoane axiale – fixe, reglabile si duble licenta Brunninghaus-Rexroth
(Germania) – pentru actionari hidrostatice de forta, unic producator in Romania;
 pompe cu pistoane axiale cu ax fulant – licenta Meiller (Germania) – pentru instalatii de basculare,
unic producator in Romania;
 pompe si motoare cu roti dintate - licenta Bosch (Germania), Plessey (Anglia), Salami (Italia) –
pentru actionari hidrostatice de forta;
 cilindri telescopici pentru autobasculante si autocamioane – licenta Meiller, unic producator in
Romania;
 cilindri hidraulici cu dubla actiune pentru agricultura – licenta Atlas, Vickers (S.U.A.), Laverda, Fiat
(Italia);
 pompe tip Gerotor pentru diverse aplicatii – licenta Eaton, Zahnradfabrik (Germania) – unic
producator in Romania;
 subansambluri hidraulice si piese de schimb pentru tractoare;
 cilindri cu dubla actiune cu piston si telescopici;
 cilindri cu simpla actiune cu plunjer si telescopici
 cilindri cu destinatie speciala pentu industria miniera, pentru industria constructoare de masini,
pentu agricultura si constructii, asimilati la cererea beneficiarului.
Productia de hidraulica a firmei a fost diversificata datorita Departamentului propriu de ProiectareDezvoltare.

6.5. Elementele pe care se bazeaza orice declaratie a Emitentului privind pozitia sa competitiva
In ceea ce priveste aprecierile la pozitia sa competitiva, Emitentul declara ca se bazeaza atat pe informatiile
conducerii acumulate in perioada de management, cat si pe informatii din surse publice sau provenind de la
entitati concurente.
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7. Organigrama
7.1. Daca Emitentul face parte dintr-un grup, o scurta descriere a grupului si a pozitiei Emitentului in cadrul
acestuia
Nu este cazul
7.2. Filialele Emitentului
Nu este cazul

8. Proprietati imobiliare, utilaje si echipamente
8.1. Imobilizarile corporale importante si sarcini majore care greveaza aceste active
Compania beneficiaza in momentul de fata de dotari si echipamente la cele mai inalte standarde in urma
investitiilor realizate.
In ultimii 4 ani strategia Emitentului a presupus orientarea catre automatizarea ciclului de fabricatie in
proportie cat mai mare in vederea diminuarii costurilor cu personalul si a extinderii capacitatii de productie.
Liniile de fabricatie automatizate si programele performante software privind gestiunea activitatilor de
exploatare au redus la minimum riscurile privind posibile incidente sau normare eronata a instalatiilor de
productie. Practic, liniile tehnologice sunt conectate la un centru de comanda, fiind mentinute sub
observatie continuu de catre personalul supraveghetor. Tehnologiile utilizate insumeaza prelucrare prin
aschiere, sudura, montarea echipamentelor hidraulice, testarea aparatelor hidraulice, vopsirea acestora
precum si reparatii si intretinere.
Masinile unelte si echipamentele tehnologice din dotare au avantajul de a putea fi utilizate si pentru
realizarea altor produse, nu doar in domeniul productiei de echipamente hidraulice. Practic ponderea
acestora din punctul de vedere al gradului de specializare in productia de echipamente hidraulice este de
sub 5%. Emitentul beneficiaza de avantajele acestor dotari reusind sa produca in functie de nevoile
specifice ale clientilor si sa diminueze cat mai mult riscul de a nu reusi sa vanda intreaga cantitate produsa.
Compania isi desfasoara activitatea in cadrul fabricii din Plopeni in incinta careia exista mai multe hale de
productie.

Sectia cilindri
Aceasta a fost pusa in functiune in anul 1955, avand mai multe profile de fabricatie (forja, reparatii masini
unelte, etc.). Se estimeaza ca gradul de uzura al acestei sectii este de 30%.
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Sectia pompe
A fost pusa in functiune in anul 1979 si in cazul acesteia se estimeaza un grad de uzura de circa 20%.
Ciclurile de fabricatie se incadreaza intr-un interval de aproximativ 30-45 de zile si cuprind perioade de
aprovizionare cu semifabricate pe baza contractelor existente, prelucrari mecanice, tratamente termice,
prelucrari mecanice de finitie si superfinitie dupa tratamentul termic, montaj, probe, probe de banc si
vopsire acolo unde este cazul.
Pentru mai multe detalii despre evolutia imobilizarilor corporale ale Emitentului a se vedea Capitolul
« Informatii financiare privind patrimoniul, situatia financiara si rezultatele Emitentului» .

8.2. Probleme de mediu care pot afecta utilizarea de catre Emitent a imobilizarilor sale corporale1
Activitatea Emitentului nu genereaza probleme de mediu.
Prezentam pe scurt in cele ce urmeaza legislatia care reglementeaza industria in care activeaza Emitentul.

Legislatia privind protectia mediului inconjurator
In conformitate cu legea privind protectia mediului, desfasurarea activitatilor ce prezinta un impact asupra
mediului trebuie sa fie avizata de catre autoritatile de protectia mediului. Emitentul a obtinut autorizatia de
mediu (nr. PA-188/12.05.2009) pentru fabricarea de pompe si compresoare, autorizatie ce este valabila
timp de zece ani de la data eliberarii (12.05.2009). Obiectivul a fost reglementat anterior prin Autorizatia de
Mediu nr. PH-432/01.04.2004.

Legislatia privind autorizatia de mediu integrata
Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 152/2005 stabileste masurile pentru prevenirea sau, in cazul in care
aceasta nu este posibila, reducerea emisiilor in aer, apa si sol, provenite din activitatile desfasurate in
industria energetica, prelucrarea metalelor, industria mineralelor, industria chimica, gestiunea deseurilor si
alte activitati.Scopul acesteia este sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului cu respectarea
prevederilor legislatiei din domeniul evaluarii impactului asupra mediului si a altor reglementari relevante.
Emitentul a obtinut autorizatie integrata de mediu pentru activitatea de prelucrare a metalelor, autorizatie
ce a fost prelungita pe data de 12.05.2009 pe o perioada de 10 ani.

Legislatia privind gestionarea deseurilor
In conformitate cu Hotarearea de Guvern nr. 856 din 16 august 2002, agentii economici care genereaza
deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora, pentru fiecare tip de deseu. Emitentul respecta
prevederile legale privind gestionarea deseurilor in toate locatiile in care isi desfasoara activitatea iar
deseurile metalice refolosibile sunt colectate selectiv in vederea revalorificarii prin unitati specializate in
reciclarea lor.
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Legislatia privind gestionarea apelor
Emitentul nu desfasoara activitati care sa necesite autorizatie pentru gospodarirea apelor iar indicatorii de
calitate a apelor uzate se incadreaza in limitele maxime admisibile conform NTPA-002/2002 modificat prin
HG 352/2005.

Legislatia privind accidentele majore cauzate de substante periculoase
Emitentul respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, respectiv achita taxe
pentru emisiile de poluanti in atmosfera (surse fixe) si taxa de 2 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse
pe piata nationala de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere.

9. Privire generala asupra situatiei financiare si a rezultatelor
9.1. Situatia financiara
A se vedea capitolul “Informatii financiare privind patrimoniul, situatia financiara si rezultatele
Emitentului”.

9.2. Rezultate din exploatare
9.2.1. Informatii privind factorii semnificativi, inclusiv evenimentele neobisnuite sau rare sau
evolutii noi, care influenteaza semnificativ veniturile din exploatare ale Emitentului, indicand
masura in care acestea sunt afectate
Factori semnificativi care afecteaza rezultatele Emitentului
Preturile materiilor prime si ale materialelor
Activitatea si rezultatele Emitentului sunt foarte sensibile la preturile materiilor prime, acestea
reprezentand cea mai mare parte a costurilor de productie. Emitentul deruleaza parteneriate cu mai multi
furnizori pentru fiecare materie prima pentru a reduce gradul de dependenta fata de un singur furnizor, si
implicit riscurile.
Sezonalitate
O parte foarte importanta din produsele Emitentului este destinata sectorului agricol, un sector afectat de
sezonalitate, prin urmare si rezultatele societatii inregistreaza variatii in functie de acesta. Astfel Emitentul
inregistreaza rezultate mai slabe in trimestrele mai reci iar capitalul de lucru urmeaza acest trend.
Realizarea programului investitional propus
Emitentul are nevoie de punerea in practica a programului investitional pentru cresterea gradului de
competitivitate, inovare si mai ales cresterea capacitatii de productie.
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9.2.2. In cazul in care situatiile financiare evidentiaza modificari importante ale cifrei nete de
afaceri sau a veniturilor nete, explicarea motivelor care au generat aceste modificari
Cifra de afaceri si veniturile companiei au inregistrat o evolutie fireasca, incadrandu-se pe un trend
ascendent pana in anul 2009, perioada din care dificultatile economice la nivel macro s-au facut simtite si
asupra companiei.

9.2.3. Informatii privind orice strategii sau factori de natura guvernamentala, economica,
bugetara, monetara sau politica care au influentat sau pot influenta semnificativ, direct sau
indirect, operatiunile Emitentului
A se vedea Capitolul 4 privind Factorii de Risc.

10. Numerar si resurse de capital
10.1. Informatii privind resursele de capital ale Emitentului (pe termen scurt si pe termen lung)
In perioada analizata Emitentul a inregistrat o crestere moderata a gradului de indatorare, incercand sa
mentina un grad de independenta financiara ridicat. La 30 iunie 2010 compania avea contracte de leasing
incheiate cu BRD SOC GEN pentru masini cu comanda numerica precum si o linie de credit in valoare de
1.500.000 lei de la Banca Romana de Dezvoltare pentru nevoile curente de exploatare. Compania nu are
contractate credite in valuta.
La 31 decembrie 2009 datoriile pe termen lung au scazut cu 28.4% de la 2.851.223 lei la 2.041.294 lei, in
timp ce datoriile pe termen scurt au ramas la un nivel similar celui inregistrat in anul precedent. In perioada
analizata Emitentul si-a finantat investitiile atat din imprumuturi cat si din surse proprii. In vederea realizarii
programului de investitii compania va apela atat la contractarea de credite suplimentare cat si la fonduri
europene (a se vedea Planurile de Investitii din cadrul Capitolului 5).
A se vedea analiza datoriilor din cadrul Capitolului “Informatii financiare privind patrimoniul, situatia
financiara si rezultatele Emitentului” pentru o prezentare mai detaliata.
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10.2 Mentiuni privind sursele si valoarea fluxurilor de numerar ale Emitentului si o descriere a fluxurilor de
numerar

Perioada de
6 luni
incheiata la
2010

Exercitiul financiar incheiat la

2007

2008

2009

neauditat

auditat

auditat

auditat

Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de
servicii
Subventii

6,444,305

19,249,991.16

21,954,726.78

12,246,915

284,051

346,191

811,286

999,153

Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii

-4,024,242

-10,697,547

-12,884,785

-6,138,089

Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati
efectuate de angajator in legatura cu personalul
Taxa pe valoarea adaugata platita

-2,537,224

-6,789,209

-7,052,616

-4,904,515

-29,657

-364,211

-216,413

-89,019

Alte impozite , taxe si varsaminte asimilate platie
Dobanzi incasate

-91,845
2

-57,374
536

-25,589
299

-49,345
67

Alte incasari

-5,501

12,947

28,622

0

-250,717

-213,638

-20,571

39,889.00

1,450,607.16

2,401,892.78

2,044,596.00

Incasari si plati in numerar din alte activitati si investitii

12,868

248,366

659,292

74,553

Plati in numerar pentru achizitionare de terenuri si mijloce
fixe si alte active pe termen lung
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie

-575729

-1,426,483

-3,948,995

-2,361,057

-562,861

-1,178,117

-3,289,703

-2,286,504

Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari

1,467,399

1,500,940

1,515,754

1,374,059

Plati pentru operatiuni de leasing financiar

-718,621

-377,378

-678,350

-940,723

Dobanzi platite

-76,876

-86,772

-173,316

-239,701

Dividende platite

0

-990,000

-440,000

0

Fluxuri de numerar nete din activitate de finantare

671,902

46,790

224,088

193,635

Castiguri din diferente de curs valutar

57,880

130,118

229,480

100,433

Pierderi din diferente de curs valutar

33,847

135,927

196,406

386,270

Efectele variatiei cursului de schimb

24,033

-5,809

33,074

-285,837

Total Fluxuri de numerar
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei

172,963.00
61,204

313,471.14
712,491

(630,647.82)
1,025,962

(334,109.56)
395,314

Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei

234,167

1,025,962

395,314

61,204

Fluxurile de trezorerie

Exploatare

Impozit pe profit platit
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare
Investitii

Finantare
Venituri din emisiunea de capital social
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari
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Fluxul de numerar din activitati de exploatare
In primul semestru din 2010 Emitentul a obtinut fluxuri pozitive din activitatea de exploatare (39.889 lei)
fata de finalul anului 2009 (2.044.596 lei). Desi incasarile din vanzarea de bunuri au scazut usor cu aproape
2 procente de la 6.542.335 lei la 6.420.926 lei, iar platile catre furnizori au fost si ele mai reduse cu 3% fata
de primele sase luni din 2009, diminuarea fluxurilor de exploatare este pusa pe seama platilor catre bugetul
de stat.
In perioada incheiata la 31 decembrie 2009 Emitentul a obtinut fluxuri nete din activitatea de exploatare in
valoare de 2.044.596 lei, cu 15% mai mici decat cele din 2008. Rezultatul pozitiv a venit pe fondul adaptarii
activitatii de catre Emitent la conditiile pietei. Astfel din activitatea de baza a societatii incasarile au fost mai
reduse cu 44.22% fata de anul precedent, insa si platile catre furnizori s-au modifcat in consecinta. De
asemenea in 2009 subventiile aferente colaborarii cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica au
avansat cu 23.16%, in aceasta perioada incasandu-se sumele aferente diferitelor etape din contractile de
cercetare aflate in derulare.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 Emitentul a obtinut fluxuri nete din activitatea de
exploatare in valoare de 2.401.892 lei, cu 65.58% mai mult comparativ cu perioada similara a anului
precedent. Incasarile din activitatea de baza au avansat cu 14.05% in timp ce platile catre furnizorii de
bunuri si servicii au cunoscut un avans mai puternic (+20.45%) pe fondul cresterii preturilor aferente
materiilor prime. Tot in cursul anului 2008 Emitentul a incasat 811.286 lei aferente contractelor de
cercetare, de 2.3 ori mai mult fata de exerrcitiul financiar din 2007.

Fluxul de numerar din activitati de investitie
In primele 6 luni ale anului Emitentul si-a redus considerabil volumul de investitii, depunand toate eforturile
pentru aprobarea proiectului privind constructia centralei electrice fotovoltaice (a se vedea sectiunea
“Planurile de investitii” din cadrul Capitolului 5). Astfel au fost alocate fonduri pentru studiul de fezabilitate
necesar depunerii cererii de finantare a proiectului si obtinerea diferitelor avize pentru implementarea
acestuia.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 Emitentul a derulat investitii mai reduse decat in anul
precedent, pe seama fondurilor insuficiente, in timp ce volumul cel mai ridicat aferent activitatii de
modernizare si cercetare s-a alocat in anul 2008.
Pentru mai multe detalii a se vedea capitolul sectiunea “Investitii” din cadrul Capitolului 5.

Fluxul de numerar din activitati de finantare
In primele 6 luni ale anului curent Emitentul a obtinut fluxuri de finantare in valoare totala de 671.902 lei,
cea mai mare parte a acestora provenind din utilizarea liniei de credit contractata pentru finantarea
activitatilor curente. Societatea a platit dobanzi in valoare de 76.876 lei
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aferente liniei de credit precum si 718.621 lei destinati diferitelor echipamente achizitionate in sistem de
leasing.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 fluxurile de finantare obtinute de catre Hidraulica au
fost de 193 mii lei, cu 13.6% sub cele din 2008 pe fondul utilizarii mai reduse a liniei de credit dar si a unor
dobanzi mai ridicate aferente acesteia. Platile pentru echipamentele contractate in sistem de leasing
financiar au fost mai reduse cu 8.22%, coborand de la 1.024.951 lei la 940.723 lei.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 fluxurile de finantare obtinute de catre Emitent au
avansat de aproape 5 ori fata de anul precedent. Desi atat platile aferente leasingului au crescut cu 79% iar
dobanzile platite s-au dublat, dividendele platite au avut cel mai mare impact, fiind mai mici cu 550.000 lei
decat cele din precedent.
10.3. Informatii privind conditiile de creditare si structura de finantare a Emitentului
Conform informatiilor din cadrul Capitolului 20-Contracte Importante si celor din cadrul Capitolului
“Informatii financiare privind patrimoniul, situatia financiara si rezultatele Emitentului” (Datorii).
10.4. Informatii privind orice restrictie de utilizare a resurselor de capital care a influentat sau poate
influenta semnificativ, direct sau indirect, operatiunile Emitentului
Nu este cazul
10.5. Informatii privind sursele anticipate de finantare care vor fi necesare pentru indeplinirea
angajamentelor mentionate la punctele 5.2.3 si 8.1.
Emitentul nu are in vedere achizita de terenuri, insa conform programului de investitii aprobat pentru
perioada urmatoare, se urmareste achizitia unei linii de tratament termic in valoare de aproximativ 210.000
euro si construirea unei capacitati de producere a energiei electrice cu aport propriu si fonduri europene.
In functie de gradul de subscriere al actiunilor oferite in cadrul prezentei Oferte Publice, Emitentul va
decide necesarul de finantare prin intermediul creditelor bancare pentru realizarea obiectivelor.
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11. Cercetare si dezvoltare, patente si licente
Emitentul acorda o atentie deosebita activitatii de cercetare-dezvoltare, alocand sume importante in ultimii
ani in aceasta directie. Compania face parte din Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si este
inscrisa in Registrul Potentialilor Contractori datorita laboratorului de cercetare detinut.
In momentul de fata exista 3 proiecte de cercetare pe care Emitentul le are in derulare, initiate din anul
2007 pe care le prezentam pe scurt in cele ce urmeaza.
Programul Unitati cu pistoane axiale cu bloc inclinat la 40 de grade este contractat de catre Emitent in
parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucuresti – Centrul de Cercetari Energetice si de Protectia
Mediului. Valoarea proiectului este de 3.143.275 lei, din care 1.513.240 lei sunt finantati de la bugetul de
stat prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.
Unitatile cu pistoane axiale tip UPA 40, sunt destinate celor mai variate aplicatii, cum ar fi: autocamioane,
autobasculante, macarale auto, macarale forestiere, masini de transport containerizat, etc. Constructia
acestor unitati cu un numar redus de piese in miscare, cu cote de gabarit reduse, a condus la obtinerea
unor caracteristici deosebite, dupa cum urmeaza : randament mai ridicat, functionare buna la temperaturi
scazute, fiabile si usor de intretinut, compacte si cu greutate redusa, instalari simple si rapide.
Caracteristicile constructive si functionale ale produsului, precum si noile tehnologii implementate in
executia acestuia, indica cel putin acelasi nivel de competitivitate cu al produselor similare realizate de
firme cu renume din domeniu atat de pe piata europeana cat si mondiala (REXROTH-BOSCH, EDBRO, HYVA,
OMFB).
Gradul de acoperire al capacitatilor de productie existente s-a marit cu 10% si se estimeaza ca investitia se
va recupera pana la finalul anului 2011.
Tot in 2007 compania a fost partener al proiectului Cercetari privind cresterea eficientei energetice a
sistemelor de actionare hidraulice, prin aplicarea tehnicilor reglajului secundar. Contractorul a fost
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica-Filiala Institutul de Cercetari pentru
Hidraulica si Pneumatica, iar ceilalti parteneri: Universitatea Politehnica Bucuresti si Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare.
Valoarea proiectului a fost de 1.195.753 lei, din care 109.672 lei finantati de la bugetul de stat. Scopul
proiectului a constat in contributia la dezvoltarea cunostintelor in domeniul utilizarii eficiente a energiei
prin promovarea unei strategii de eficientizare energetica a sistemelor de actionare hidraulica, bazata pe
tehnica reglajului secundar.
Emitentul a executat doua modele experimentale: SAH1, cu reglaj primar si SAH2, cu reglaj secundar.
Un al treilea proiect important al Emitentului a fost initiat in 2008 tot in parteneriat cu Universitatea
Politehnica Bucuresti. Proiectul Motoare liniare telescopice are o valoare de 1.572.000 lei din care 800.000
sunt finantati de la bugetul de stat prin intermediul Autoritatii Nationele pentru Cercetare Stiintifica.
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Motoarele liniare telescopice sunt subansambluri ale instalatiilor hidraulice ale autocamioanelor cu bena,
remorcilor si semiremorcilor si au rolul de basculare .
Motoarele liniare telescopice se pot asambla pe majoritatea autocamioanelor, remorcilor sau
semiremorcilor europene, iar prin inlocuirea a doua repere se poate adapta alt sistem de prindere pentru
acelasi motor liniar telescopic.
Constructia simpla a acestor unitati a condus la obtinerea unor caracteristici deosebite: un numar redus de
repere componente, presiuni de lucru de pana la 190 bar, gabarite mai mici la aceleasi capacitati de
basculare, mase mai mici care conduc la cresterea capacitatii de incarcare a benelor, fiabilitate sporita si
intretinere usoara, instalare usoara si reducerea perioadei de timp necesara montajului pe utilaj.
Se estimeaza ca investititia se va recupera pana la finalul anului 2012 iar gradul de acoperire al capacitatilor
de productie va fi mai mare cu 20% comparativ cu momentul integrarii noului produs in productia in serie.

12. Informatii privind tendintele
Produsele companiei acopera o gama larga de sectoare, adresandu-se in special industriei auto (constructii
de camioane, autobuze), agriculturii (tractoare, combine), constructiilor (buldozere, excavatoare),
transportului feroviar si naval, etc.

Sectorul Agricol

O parte foarte importanta din produsele companiei este directionata catre acest sector.
Conform Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030,
agricultura Romaniei se afla intr-o situatie de declin determinata de fragmentarea excesiva a proprietatii,
dotarea slaba cu masini si utilaje, situatia precara a infrastructurii rurale, reducerea dramatica a
suprafetelor irigate, degradarea solului, deficitul de resurse de finantare.
In anul 2006, suprafata agricola a Romaniei era de aproximativ 14.7 milioane hectare, reprezentand 61.8%
din totalul fondului funciar, din care 61.4% terenuri arabile, 1.5% vii si pepiniere viticole, 1.4% livezi si
pepiniere pomicole, 22.6% pasuni si 10.4% fanete.
Aproximativ 95.3% din terenul agricol a fost retrocedat fostilor proprietari prin aplicarea legislatiei fondului
funciar. Prin urmare, numarul exploatatiilor agricole era in 2005 de 4.256.152 din care 90.65% cu o
suprafata mai mica de 5 ha, 9.02% intre 5 si 10 ha, iar numai 0.33% detineau mai mult de 50 ha.
Parcul de masini agricole al Romaniei este deficitar, numarul de tractoare si utilaje agricole din Romania
coborand la inceputul perioadei de tranzitie apoi crescand , insa treptat. Cel mai afectat a fost parcul de
tractoare si combine pentru productia de cereale.

67

Parcul de tractoare si utilaje agricole a inceput sa se dezvolte din anul 1991 ajungandu-se la un numar de
tractoare ce reprezinta aporximativ 40% din nivelul inregistrat in 1989, pe cand cel al combinelor se
situeaza la 77%. Numarul de tractoare a inregistrat o crestere usoara, iar incarcatura de teren arabil pe
tractor s-a imbunatatit de la 62 ha in 1989 la 54 ha in 2005. Cu toate acestea, parcul actual de masini
agricole este in mare masura depasit, iar acest lucru duce la pierderi mari de recolta si nu rezolva problema
campaniilor de recoltare lungi.
O crestere foarte puternica s-a inregistrat in perioada 2001-2004, cand au existat subventii de la stat in
vederea achizitionarii de tractoare si masini agricole.
In perioada 2000-2006, prin masura “Investitii in exploatatiile agricole” din cadrul Programului SAPARD, s-a
alocat fermierilor un sprijin financiar de 259.08 mil euro. Sprijinul a constat in achizitionarea de tractoare,
masini si echipamente agricole performante, investitii pentru modernizarea tehnologiilor de obtinere a
produselor agricole si de crestere a animalelor. Astfel, pana la finalul anului 2006 s-au achizitionat 8.713 de
utilaje si echipamente agricole.

Raportand statistic numarul de persoane active economic in domeniul agricol la numarul de tractoare,
pentru Romania rezulta un numar de 20persoane /tractor fata de 1.94 persoane/tractor in Europa (1999).
Nici gradul de uzura nu este imbucurator cunoscandu-se ca peste 71% din tractoarele existente au o
vechime de peste 8 ani, iar jumatate din parc este tot timpul in reparatii. Ca urmare, incarcatura reala este
practic dubla, situand Romania pe ultimele locuri din Europa.
Conform Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Durabila a Agriculturii, tara noastra are nevoie de 300.000
tractoare.
De asemenea conform Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (Agricultura Romaniei, februarie 2010),
in prezent parcul de tractoare si masini agricole se prezinta astfel:

Mecanizare

2006

2007

Tractoare agricole

174,563.00

174,003.00 174,790.00 176,841.00

Pluguri pentru tractor

138,594.00

139,782.00 141,512.00 142,519.00

Combine autopropulsate pentru
recoltat cereale paioase

24,975.00

24,656.00

24,273.00

24,249.00

Semanatori mecanice
67,761.00
Suprafata arabila ce revine pe un
tractor fizic-ha
54.00
Sursa: Anuarul statistic al Romaniei, 2008

67,761.00

68,308.00

68,916.00

54.10

53.70

53.10
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2008

2009

Pentru a atinge media europeana privind dotarea cu tractoare tara noastra trebuie sa absoarba anual circa
30.000 unitati timp de 10 ani.
Desi a existat un numar mare de piedici pentru dezvoltarea agriculturii romanesti, de la fragmentarea
suprafetelor agricole pana la deficite de finantare si dificultati in ceea ce priveste absorbtia fondurilor
europene, in Romania potentialul de dezvoltare a acestui sector este foarte mare, tara noastra beneficiind
de o pozitie favorabila din punctul de vedere al resurselor agricole.
Politica Agricola Comuna – PAC
Aceasta politica se decide la nivelul Uniunii Europene de catre guvernele statelor membre si urmareste
sprijinirea veniturilor agricultorilor, incurajandu-i totodata sa produca marfuri de inalta calitate cerute de
piata si sa gaseasca modalitati de a-si imbunatati activitatea, precum sursele ecologice regenerabile de
energie.
PAC isi are radacinile in Europa de Vest a anilor ‘50, agricultura fiind afectata de anii de razboi, iar catre anii
‘80 isi atinge obiectivul de autoaprovizionare a Uniunii Europene.
Cateva schimbari ale PAC pana in prezent:
- s-a pus un accent ridicat pe agricultura ecologica
- s-a stabilit un plafon bugetar pentru a asigura contribuabilii ca nicio cheltuiala legata de PAC nu va
scapa de control
- s-a eliminat legatura dintre productie si volumul subventiilor (agricultorii trebuie sa se adapteze la
cerintele pietei, nu este suficient doar sa produca)
- agricultorii trebuie sa respecte anumite standarde privind protectia mediului, siguranta alimentelor
Uniunea Europeana acorda o mare importanta dezvoltarii zonelor rurale, acestea ingloband peste 60% din
populatia UE 27. (Sursa: Comisia Europeana, Directia Generala pentru agricultura si dezvoltare rurala)

Pozitia Romaniei privind PAC
Tara noastra sustine mentinerea unui buget adecvat incat sa se asigure:
- un nivel de trai decent pentru fermieri
- evitarea abandonarii zonelor rurale, a activitatii agricole si a terenurilor
- mentinerea specificitatii zonelor rurale
- mentinerea finantarii din bugetul comunitar si national iar finantarea programelor majore sa fie cu
preponderenta din bugetul comunitar (Sursa: MADR, Politica Agricola comuna dupa 2013, posibila
configuratie din perspectiva Romaniei)
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Perspective pentru Emitent
Societatea deserveste unul dintre cei mai importanti producatori locali de tractoare, MAT Craiova iar
punerea in aplicare a programului rabla pentru tractoare, coroborata cu relansarea creditarii, cresterea
gradului de absorbtie a fondurilor europene, poate da startul relansarii puternice pentru piata tractoarelor
si masinilor agricole.
Transporturi - Piese de schimb
Sectorul vehiculelor comerciale este extrem de important pentru economia europeana, acestea facilitand
transportul a peste 70% din toate marfurile transportate la nivelul UE.
Conform studiilor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) transportul si distributia
marfurilor este o afacere de peste 250 mld euro anual, iar modalitatea preferata de comercianti este cea la
nivelul soselelor.
Aceasta deoarece transportul prin intermediul camioanelor este foarte avantajos, atat din punctul de
vedere al vanzatorului cat si al consumatorului final, adaptand-se la ritmul ciclului de fabricatie a
producatorului, nevoile acestuia precum si necesitatilor flotei de transport.
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a fost insotita de numeroase avantaje pentru majoritatea
sectoarelor economice.
Prezentam pe scurt factorii care au determinat dezvoltarea pietei autocamioanelor pe teritoriul Romaniei:
- necesitatea de innoire a parcului auto.
- cresterea consumului
- dezvoltarea sectorului constructiilor si al infrastructurii
- piata autocamioanelor a cunoscut un avant puternic in urma aderarii la Uniunea Europeana, mai
ales datorita faptului ca transportatorii au putut activa pe o perioada nelimitata in spatiul UE,
anterior acest interval fiind limitat la 3 saptamani
- de asemenea in ultimii ani foarte multe companii de transport au ales Romania pentru a-si
deschide subsidiare, fiind avantajate de facilitatile privind acordarea licentelor de transport
Favorizata a fost si piata autocamioanelor pentru care cererea celor de peste 18 tone a avansat de la 2500
unitati in anul 2005, la aproximativ 4500 unitati in 2006 conform Asociatiei Producatorilor si Importatorilor
de Automobile.
In anul 2007 s-a inregistrat un varf al numarului de autocamioane vandute de la 3.5 la peste 18 tone, in
perioada urmatoare cererea cunoscand un declin moderat urmat de o contractie puternica in 2009.
Practic acest sector a fost afectat inainte sa ajunga la maturitate, iar din cadrul autovehiculelor cea mai
mare contractie au inregistrat-o camioanele grele destinate fie transportului international de marfuri fie
sectorului constructiilor.
Stagnarea sectorului imobiliar corelata cu lipsa de lichiditati (ce a afectat grav leasingul) si-a pus amprenta
asupra comertului cu autovehicule grele.
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Prezentam in cele ce urmeaza evolutia importurilor de autoturisme precum si productia acestora pe
teritoriul Romaniei conform datelor APIA

Importuri autovehicule 2001-2009
30000
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15000
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5000
0
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Sursa: APIA

Vanzari autovehicule 2001-2009
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In ciuda dificultatilor financiare globale care au restrans masiv cererea pentru acest sector, diferitele politici
guvernamentale de sustinere economica par sa inceapa sa dea rezultate.
In Uniunea Europeana in primul trimestru din 2010 productia de autovehicule a cunoscut o imbunatatire
sustinuta de o revenire usoara a cererii. Astfel productia de autovehicule a avansat cu 34% fata de primele
3 luni din 2009, avans pus totusi pe seama vehiculelor de mici dimensiuni. Autovehiculele de dimensiuni
mari au continuat sa inregistreze o contractie dar mai mica decat cea din trimestrele precedente . La
nivelul Uniunii aceasta a fost de -5.2%,
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desi in Romania s-a inregistrat un avans al acestor tipuri de autovehicule cu peste 50 de procente. (Sursa:
EU Economic Report June 2010)
Romania mai are un drum lung de parcurs si in acest sector, situandu-ne la coada clasamentului European
in ceea ce priveste marimea parcului auto.

Densitatea parcului auto este cea mai slaba din Uniunea Europeana, tara noastra situandu-se pe ultimul loc
intr-un clasament alcatutit de catre Eurostat privind numarul de masini la mia de locuitori.

Indiferent de viteza si forta cu care isi va reveni acest sector, Emitentul este avantajat de pozitia pe care o
detine in comercializarea pieselor de schimb. Acestea au reprezentat circa 90% din vanzarile societatii in
primele luni din 2010.
Piata pieselor de schimb este o componenta foarte importanta a sectorului auto oferind o alternativa mai
putin costitisoare in situatia de defectare a unei componente, asigurand o gama variata de servicii de la
producere, distributie, instalare a componentelor auto (atat pentru masinile de mici dimensiuni cat si
pentru cele de mari dimensiuni).
Dificultatile financiare din ultimii 2 ani au sustinut piata pieselor de schimb, renuntandu-se la o parte din
investitiile programate in favoarea inlocuirii diverselor componente ale autovehiculelor. De altfel varsta
medie a parcului auto a avansat in ultimii ani, in prezent vehiculele de mari dimensiuni avand circa 9 ani
vechime.

72

Perspective pentru Emitent
Infrastructura Europei de Est este inca deficitara iar varsta medie a vehiculelor de transport este destul de
ridicata comparativ cu restul statelor membre. Din acest punct de vedere potentialul este foarte ridicat
pentru activitatea emitentului.

13. Previziuni sau estimari privind profitul
Nu exista

14. Organe de administrare, conducere si supraveghere
14.1. Emitentul este administrat in sistem simplu de catre un Consiliu de Administratie alcatuit din trei
membrii, care sunt in totalitate administratori neexecutivi.Componenta Consiliului de Administratie este
decisa in cadrul adunarilor generale iar membrii Consiliului sunt alesi pe o perioada de 4 ani in masura in
care nu sunt revocati de catre adunarea generala a actionarilor anterior expirarii acestui termen. Pe durata
mandatului administratorii Emitentului si membrii comitetului director vor trebui sa incheie asigurare
pentru raspundere profesionala.
Prezentam in cele ce urmeaza componenta actuala a Consiliului de Administratie al Emitentului:
Domnul Dinu Bogdan s-a nascut la data de 10.08.1982 in Pitesti, Jud Arges si a absolvit in anul 2005
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comert cu specializarea economist. Ulterior a urmat cursului
de masterat ale Academiei de Studii Economice Bucuresti – Administrarea Afacerilor, program absolvit in
anul 2006. Din 2005 s-a alaturat Emitentului in calitate de membru al Consiliului de Administratie.
Domnul Dinu Ionel s-a nascut la data de 15.05.1961 in Strambeni, Comuna Caldararu, Jud. Arges si a
absolvit in anul 1984 Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Mecanica cu specializarea subinginer. In
perioada 1984-1999 a lucrat in cadrul Aparataj Electric Titu ca sef al atelierului de proiectare Ulterior
domnul Dinu a ocupat postul de agent de vanzari in cadrul companiei Marvolex Titu, alaturandu-se
Emitentului in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie in anul 2009.
Domnul Mancila Dumitru s-a nascut la data de 22.11.1960 in Ologi, Jud. Teleorman si a absolvit in anul 1986
Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Autovehicule Rutiere Pitesti cu specializarea inginer mecanic.
Domnul Mancila a ocupat pe rand urmatoarele functii: sef compartiment aprovizionare in cadrul SC Metran
SA Tg Magurele, sef compartiment mecanizare si transporturi in cadrul SC Arc SA Alexandria, sef
compartiment transporturi in cadrul SC Islaz SA Alexandria, director executiv in cadrul SC Autocora SRL
Alexandria si director executiv in cadrul SC Autocora Grup SRL Alexandria. S-a alaturat Emitentului din anul
2009 in calitate de membru al Consiliului de Administratie.
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Toti administratorii au fost numiti in functie in data de 30.10.2009 pentru un mandat de 4 ani.

Functiile detinute de membrii Consiliului de Administratie in alte societati/parteneriate
Prezentam in cele ce urmeaza o lista a tuturor societatilor in cadrul carora membrii Consiliului de
Administratie au fost membri ai unui organ de administrare, conducere sau supraveghere in ultimii 5 ani.
De asemenea este indicat in cadrul tabelului daca membrul Consiliului de Administratie detine in
continuare functia respectiva:

Numele
Dinu Bogdan

Compania
SC Autocora
Alexandria

Dinu Bogdan

SC MAT SA Craiova

Dinu Bogdan

SC ISLAZ SA Alexandria

Dinu Ionel

SC MIRTEX AUTO SRL

Mancila
Dumitru

SC
Autocora
Alexandria

Group

Grup

SRL

SRL

Functia
Administrator
Unic
Asociat unic
Membru CA
Administrator
neexecutiv
Presedinte CA
Administrator
neexecutiv
Administrator
Asociat 60 %
Director General

Pozitia actuala (DA/NU)
DA

DA

DA

DA
DA

In perioada 01.01.2007-30.09.2009 Consiliul de Administratie al Emitentului a fost format din:
Dinu Bogdan – Presedinte
Dinu Danel – Membru
Mancila Dumitru - Membru

Directorii
Consiliul de Administratie a delegat conducerea Emitentului unui comitet de directie, numind pe unul
dintre ei director general, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv, in
persoana domnului Ing. Petru Breaz.
Responsabilitatile directorului general:
 stabileste obiectivele de dezvoltare ale Emitentului in conformitate cu strategia elaborata impreuna
cu Consiliul de Administratie
 comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal
 monitorizeaza periodic gradul de indeplinire al obiectivelor
 aproba bugetul si rectificarile acestuia
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 participa la elaborarea bugetului, analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectii daca acestea
sunt necesare, aproba bugetul final
 monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare
 identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea ideilor noi de afaceri
 reprezinta firma in relatiile cu tertii

Conducerea executiva
La data intocmirii Prospectului conducerea executiva a Emitentului este asigurata de urmatoarele
persoane:
Petru Breaz-Director General
Domnul Petru Breaz s-a nascut la data de 13.08.1962 in Ploiesti, Jud Prahova si a absolvit in anul 1987
Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea Tehnologia Constructiilor de Masini cu specializarea inginer. Din
anul 1987 s-a alaturat Emitentului in calitate de tehnolog sectie prelucrari si a ocupat pe rand functia de
sef-grupa tehnica, sef serviciu inginerie economica si asimilari, inginer sef-coordonare activitate tehnica
urmand ca in anul 2005 sa fie numit director tehnic.

Sanda Maria Magdalena – Director Comercial
Doamna Sanda Magdalena s-a nascut la data de 17.02.1970 in Breaza, Jud. Prahova si a absolvit in anul
1986 Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea Tehnologia Constructiilor de Masini cu specializarea
inginer. De asemenea din 1986 pana in prezent doamna Sanda Magdalena a urmat diferite cursuri de
specializare, dintre care mentionam: Managementul calitatii in industrai auto ISO TS, Open University,
Anglia/Codecs Bucuresti, Sistemul de management al calitatii ISO 9000:2000. Inainte de a se alatura echipei
Emitentului a mai desfasurat activitati in cadrul ISDVA Costesti (inginer proiectant) si SC Hidrojet SA
ocupand pe rand functia inginer proiecant si sef department analiza piata. In anul 2008 s-a alaturat
Emitentului desfasurandu-si activitatea in functia de Director Comercial.
Parvu Liliana – Director Economic
Doamna Parvu Liliana s-a nascut la data de 8.11.1956 in Plopeni, Jud. Prahova si a absolvit in anul 1979
Academia de Studii Economice din Bucuresti – Facultatea de Economia Industriei, Constructiilor si
Transporturilor cu specializarea economist. In anul 1985 a promovat cursul de Metode si tehnici de
conducere si organizare in economie iar in anul 2006 a promovat examenul de expert contabil . S-a alaturat
colectivului SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA in anul 2004 ocupand functia de Sef Serviciu
Contabilitate iar din 2009 este Directorul Economic al Emitentului. In perioada 1979-2004 si-a desfasurat
activitatea in cadrul Uzina Mecanica Plopeni ocupand pe rand functia de economist in cadrul serviciului
organizarea productiei, sef birou lansare productie si sef grupa contabila.
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Domnul Sanda Dumitru – Director Tehnic
Domnul Sanda Dumitru s-a nascut la data de 07.02.1960 in Breaza, Jud. Prahova si a absolvit in anul 1985
Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea Tehnologia Constructiilor de Masini cu specializarea inginer.
Ulterior a promovat diferite cursuri de specializare dintre care mentionam: Institutul Roman de
Management (1992)-Produse Informatice pentru Realizarea de Subsisteme Grafice Autocad, Autolisp, The
Open University, Anglia, Milton Keynes/CODECS(1995) – Management Competitiv, Centrul de
Perfectionare, Consultanta si Management pentru comert exterior (1997) – Negocierea si derularea
contractelor de comert exterior, Managementul calitatii pentru industria auto in conformitate cu ISO/TS
16949/2002 (2004). Inainte de a se alatura colectivului Emitentului domnul Dumitru si-a desfasurat
activitatea in cadrul Mefin Sinaia avand ca principale responsabilitati proiectarea de SDV-uri, in cadrul SC
Hidrojet Breaza SA ocupand pe rand functiile de inginer proiectant, manager sector productiv, manager
sectie productie echipamente pentru motoare diesel, component auto, sef serviciu constructor si sef
serviciu tehnic iar apoi in cadrul SC Autocora SRL Alexandria ca director tehnic. In 2009 a ocupat postul de
consilier tehnic in cadrul Emitentului iar din 2010 ocupa functia de director tehnic.

Functiile detinute de membrii conducerii executive in alte societati/parteneriate
Nici unul din membrii conducerii executive nu a fost membru al unui organ de administrare, conducere sau
supraveghere in ultimii 5 ani.
Componenta

conducerii executive a Emitentului in perioada 2007-2010:

Director General – Petru Breaz
Director Economic – Ciobanu Viorica
Director Productie – Matache Dumitru

Conducatorii departamentelor
La data intocmirii Prospectului departamentele Emitentului sunt conduse de urmatoarele persoane:
Gheorghe Zamfir – Sef Serviciu Proiectare
Dl Zamfir s-a nascut la data de 19.08.1983 in Urlati si a absolvit in anul 2007 Universitatea Politehnica
Bucuresti – Facultatea Mecanica, cu specializarea inginer. Ulterior s-a alaturat Emitentului in functia de
inginer tehnolog.

Responsabilitati:
 Organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea de proiectare constructiva si tehnologica a
produselor firmei;
 Asigura si raspunde de elaborarea si aplicarea procedurilor sistemului de management al calitatii.
 Planifica proiectarea si dezvoltarea produselor astfel incat sa fie satisfacute integral cerintele
clientului;
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 Stabileste etapele proiectarii produselor, tehnologiilor, modul de analiza, verificare si validare a
fiecarei etape si a produsului la final
 Organizeaza personalul in colective (pe proiecte), numeste sefii colectivelor si le stabileste atributii,
responsabilitati si calendare de termene;
 Elaboreaza studii pentru asimilare de produse, tehnologii noi si modernizarea celor existente;
 Stabileste organizarea si reorganizarea fluxurilor de productie in functie de tehnologiile produselor
modernizate si a produselor noi intrate in fabricatie
 Organizeaza si motiveaza activitatea de inventii si inovatii;
 Participa ca reprezentant al firmei, la intalniri cu colaboratorii, colocvii si seminarii tehnice, prin
delegare de competenta,
 Elaboreaza documentatii de argumentare pentru achizitionarea de echipamente si programe soft
specifice proiectarii;
Teneslav Victor – Sef Serviciu Calitate
Dl Teneslav s-a nascut la data de 17.05.1957 in Ploiesti si a absolvit Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti in
anul 1982 cu specializarea inginer. In perioada 1982-2004 a lucrat in cadrul Uzinei Mecanice Plopeni
ocupand pe rand functiile de inginer tehnolog, inginer proiectant si sef de serviciu. Ulterior s-a alaturat
echipei societatii in ca sef al serviciului calitate.
Responsabilitati:
 Defineste politica si obiectivele privind calitatea in corelatie cu obiectivele si politica generala a
organizatiei
 Defineste strategia si tacticile de imbunatatire continua a calitatii
 Coordoneaza intocmirea studiilor privind capabilitatea proceselor si utilajelor;
 Coordoneaza proiectarea si implementarea sistemului de management al calitatii
 Coordoneaza analizarea datelor referitoare la gestiunea costurilor calitatii;
 Intocmeste studiile privind capabilitatea proceselor si utilajelor
 Avizeaza si aproba studii si rapoarte privind costurile si imbunatatirea calitatii
 Avizeaza si aproba contracte de achizitii/vinzari sub raportul existentei specificatiilor privitoare la
parametrii tehnico-calitativi si la metodele de control
Barata Romica - Sef Serviciu Contracte
Dl Barata s-a nascut la data de 04.02.1953 in comuna Izvoarele, Jud Prahova si a absolvit Universitatea
Brasov – Facultatea Tehnologia Constructiilor de Masini in anul 1977 cu specializarea inginer. In perioada
1977-2003 a lucrat in cadrul Uzinei Mecanice Plopeni ocupand pe rand functiile de inginer tehnolog, inginer
proiectant, sef atelier de productie si sef sectie. Ulterior s-a alaturat Emitentului in calitate de sef serviciu
contracte.
Responsabilitati:
 Asigura incheierea de contracte si comenzi compatibile cu posibilitatile tehnice de executie ale
firmei si corect intocmite din punct de vedere juridic
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 Urmareste derularea contractelor si raspunde de livrarea la termen si in conditiile contractuale
stabilite a produselor
 Informeaza cu privire la suplimentari, reduceri de comenzi sau orice alte modificari survenite in
contractele initiale si ia decizii in acest sens
 Asigura evidenta portofoliului de comenzi si contracte la intern si export in baze de date actualizate
permanent;
 Coordoneaza evidenta obligatiilor contractuale pentru export, intocmirea si urmarirea graficelor de
livrari;
 Coordoneaza elaborarea documentatiei tehnico-economice necesare planificarii si realizarii
investitiilor;
 Urmareste realizarea investitiilor conform graficelor stabilite;
 Organizeaza sedinte de analiza a rezultatelor activitatii coordonate si urmareste aplicarea actiunilor
corective si preventive stabilite

Serban Cristian - Sef Serviciu Analiza Financiara
Dl Serban s-a nascut la data de 17.02.1970 si a absolvit in anul 1994 Universitatea Hyperion Bucuresti Colegiul Tehnologii Informatice si in anul 2004 Universitatea Spiru Haret Bucuresti – Facultatea de
Management Contabil cu specializarea economist. Ulterior a urmat cursului de masterat alte Universitatii
de Petrol si Gaze Ploiesti – Facultatea de Stiinte Economice. In perioada 1990-2004 a lucrat in cadrul Uzinei
Mecanice Plopeni ca ajutor programator si apoi ca economist, alaturandu-se in 2005 echipei societatii ca
sef al serviciului analiza financiara.
Responsabilitati:
 Organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea financiara
 Coordoneaza intocmirea bazelor de date specifice activitatii si urmareste mentinerea si actualizarea
permanenta a acestora;
 Efectueaza calcule de fundamentare a indicatorilor economici corelati cu indicatorii financiari
privind: productia marfa vanduta si incasata, veniturile, mijloacele circulante si alti indicatori
economici si financiari.
 Analizeaza activitatea economico-financiara pe baza situatiilor financiare si propune masuri pentru
inlaturarea pierderilor constatate.
 Asigura desfasurarea operatiilor de decontare cu clientii si furnizorii si incasarea intr-un termen cat
mai scurt a contravalorii produselor livrate;
 Asigura si raspunde de plata la termen a sumelor care constituie obligatii ale societatii fata de
bugetul de stat si alte obligatii fata de terti;
 Asigura instruirea periodica a personalului compartimentului (utilizare programe soft specifice,
instruire asupra schimbarii legislatiei).
 Modernizeaza si dezvolta aplicatiile informatice economico-financiare in conformitate cu cerintele
impuse de strategia firmei;
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Margean Malina – Sef Serviciu Planificare Preturi
Dna Margean s-a nascut la data de 26.05.1968 si a absolvit in anul 1991 Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti –
Facultatea de Utilaj Chimic si Petrochimic, obtinand calificarea de subinginer. In perioada 1987-2007 a
lucrat in cadrul Uzinei Mecanice Plopeni ocupand pe rand functiile de lacatus montator, tehnician si
subinginer, alaturandu-se apoi societatii in functia de sef serviciu planificare preturi.
Responsabilitati:
 Coordoneaza elaborarea proiectului programului de productie, urmarind corelarea acestuia cu
comenzile, contractele, capacitatile de productie si forta de munca;
 Coordoneaza elaborarea lucrarilor privind realizarea, evolutia si imbunatatirea principalilor
indicatori de plan.
 Asigura transmiterea in timp real a indicatorilor de plan si a comenzilor catre sectiile de productie;
 Coordoneaza lucrari privind incarcarea capacitatilor de productie, necesarul de utilaje pentru
programele de productie stabilite si gradul de incarcare al utilajelor;
 Urmareste si asigura incadrarea stricta in nivelul de cheltuieli stabilit prin program si propune
masuri de eliminare a pierderilor;
 Participa la negocierea preturilor si tarifelor;
 Coordoneaza si raspunde de intocmirea documentatiei de pret a produselor si serviciilor;
 Urmareste aplicarea corecta a preturilor si tarifelor negociate;
 Coordoneaza si urmareste intocmirea si aplicarea corecta a documentatiei privind modificarea
preturilor si tarifelor;
 Urmareste evolutia preturilor concurentei prin colaborare cu compartimentul marketing;
 Stabileste metodele de gestiune si analiza a costurilor si modul de intocmire a bazelor de date
privind costurile, preturile si tarifele;
 Urmareste si analizeaza permanent incadrarea costurilor in nivelurile stabilite si ia decizii in acest
sens;
Sacalus Gheorghita – Sef Sectie Productie
Dl Sacalus s-a nascut la data de 01.07.1963 si a absolvit in anul 1988 Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti –
Facultatea de Mecanica (specializarea subinginer) si in anul 1999 Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea
de Ingineria si managementul sistemelor tehnologice) cu specializarea inginer. Pana in 2003 a lucrat in
cadrul Uzinei Mecanice Plopeni ca subinginer tehnolog si ca sef grupa tehnica iar ulterior s-a alaturat
echipei Emitentului coordonand sectiile de productie.
Responsabilitati:
 Asigura si raspunde de realizarea programului de productie pe sectie, conform termenelor si
conditiilor tehnice si de calitate prevazute in contracte/comenzi;
 Organizeaza si desfasoara activitatea de productie in sectie, pe principii de eficienta si
operativitate, prin folosirea corespunzatoare a capacitatilor de productie si a fortei de munca;
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 Stabileste pe ateliere si formatii de lucru sarcini si responsabilitati concrete, precum si masurile
necesare pentru realizarea programului de productie;Asigura respectarea disciplinei tehnologice
pe fluxul de fabricatie;
 Asigura asistenta tehnica pe schimburile de productie;
 Raspunde de calitatea produselor executate si livrate;
 Dispune oprirea executiei operatiilor in cazul constatarii abaterilor de la normele si standardele de
fabricatie. Asigura eliminarea cauzelor si incadrarea in normele tehnice de calitate;
 Stabileste raspunderi precise pentru gestionarii magaziilor din sectie;
 Asigura exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor, conform normelor si planului
anual de reparatii, la termenele stabilite prin grafic;

Functiile detinute de conducatorii de departamente in alte societati
Nici unul din conducatorii de departamente nu a fost membru al unui organ de administrare, conducere sau
supraveghere in ultimii 5 ani.

Conduita organelor de conducere a Emitentului
In ultimii cinci ani anteriori intocmirii Prospectului nici unul dintre membrii Consiliului de Administratie si
nici dintre directorii executivi:
 nu a suferit vreo condamnare pentru frauda
 nu a facut parte dintre organele de administrare sau supraveghere ale unei entitati aflate in
procedura falimentului/lichidarii
 nu a facut subiectul nici unei incriminari publice oficiale sau sanctiuni aplicate de autoritatile de
reglementare si nici de un organism profesional, nu a fost vreodata descalificat de o instanta de a
mai actiona ca membru al organelor de conducere, administrative si de supraveghere ale unui
emtitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent pentru cel putin ultimii cinci ani.

Relatiile de familie intre organele de conducere ale Emitentului:
Domnul Dinu Bogdan – membru al Consiliului de Administratie – este fiul domnului Dinu Danel, actionarul
majoritar al Emitentului.
Domnul Dinu Ionel – presedintele Consiliului de Administratie – este fratele domnului Dinu Danel,
actionarul majoritar al Emitentului.
14.2. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere si supraveghere
Nu exista conflicte de interese intre obligatiile fata de emitent ale organelor de conducere ale Emitentului si
interesele lor private sau alte obligatii.
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De asemenea nu exista nicio intelegere sau acord cu actionarii semnificativi, clienti, furnizori si alte
persoane in baza carora organele de conducere ale Emitentului au fost alese ca membrii ai organelor
administrative, de conducere si de supraveghere ale Emitentului.
Actionarul majoritar domnul Dinu Danel a incheiat cu Societatea in data de 30.07.2010 un Angajament
privind Restrictionarea Transferului de Actiuni. Conform acestuia dl Dinu Danel s-a obligat fata de Societate
sa nu instraineze sau sa nu transfere in alt mod actiunile detinute in Societate pe o perioada de cel putin
180 zile de la data inceperii perioadei de subscriere aferente Ofertei. Acest angajament se afla depus si
inregistrat la sediul Emitentului sub nr. 135/30.07.2010. Acest angajament poate fi transmis
DEPOZITARULUI CENTRAL, pentru blocarea tuturor actiunilor detinute de catre actionarul majoritar.

15. Remuneratii si beneficii
Consiliul de Administratie
In anul 2009 Consiliul de Administratie a fost remunerat cu o suma bruta de 109.692 lei.
Prezentam in cele ce urmeaza remuneratiile nete lunare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru
ultimul exercitiu incheiat:
Dinul Ionel – 4.500 lei
Dinu Bogdan – 1.500 lei
Mancila Dumitru – 1.500 lei

Conducerea executiva
Remuneratia bruta primita de catre conducerea executiva a Emitentului in anul 2009 s-a situat la nivelul de
256.608 lei.
Prezentam in cele ce urmeaza remuneratiile nete lunare ale membrilor conducerii executive pentru ultimul
exercitiu incheiat:
Petru Breaz – 3.877 lei
Sanda Maria Magdalena – 3.656 lei
Parvu Liliana – 2.150 lei
Sanda Dumitru – 3.656 lei
Pana la incheierea colaborarii cu Emitentul, Ciobanu Viorica si Matache Dumitru (membrii ai conducerii
executive in perioada 2007-2010) au fost remunerati cu 3.683 lei.
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Sefii de Departamente
Remuneratia bruta primita de catre sefii de departamente ai Emitentului in anul 2009 s-a situat la nivelul de
210.084 lei.
Prezentam in cele ce urmeaza remuneratiile nete lunare ale membrilor conducerii executive pentru ultimul
exercitiu incheiat:
Gheorghe Zamfir – 2.578 lei
Teneslav Victor – 1.866 lei
Barata Romica – 2.150 lei
Serban Cristian – 1.901 lei
Margean Malina – 1.712 lei
Sacalus Gheorghita – 2.000 lei

15.2. Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de Emitent pentru plata pensiilor sau a
altor beneficii
Emitentul nu are un program prin intermediul caruia conducatorii sunt platiti in functie de performante.
Trimestrial conducerea analizeaza situatia economico-financiara a companiei in vederea identificarii
posibilitatilor de majorari salariale. De asemenea fondul de salarii este reactualizat in functie de nivelul
indicelui preturilor de consum raportat de catre Institutul National de Statistica.
Totodata Emitentul nu a incheiat contracte cu membrii Consiliului de Administratie, directorii si sefii de
departamente pentru acordarea unor beneficii la expirarea contractelor si nici nu a acumulat sume pentru
plata pensiilor acestora.
Participari si optiuni ale membrilor organelor de conducere
La data intocmirii Prospectului nici unul din membrii organelor de conducere nu detine participatii in
capitalul social al Emitent.

16. Functionarea organelor de administrare si de conducere
Pentru ultimul exercitiu al Emitentului, cu exceptia cazului in care se specifica contrariul, se furnizeaza
urmatoarele informatii pentru fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 14.1:
16.1. Data expirarii actualului mandat al persoanei in cauza, dupa caz, si perioada in care a ocupat functia
Toti administratorii au fost numiti in functie in data de 30.10.2009 pentru un mandat de 4 ani.
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16.2. Informatii privind contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si
supraveghere si emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevazuta acordarea de beneficii la
expirarea contractului sau o declaratie negativa adecvata
Emitentul declara ca nu sunt incheiate contracte intre membrii organelor de administrare, conducere si
supraveghere si Emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevazuta acordarea de beneficii la
expirarea contractului.
16.3. Informatii privind comitetul de audit si comitetul de remunerare al Emitentului, inclusiv numele
membrilor acestor comitete si un rezumat al mandatului in temeiul caruia comitetele functioneaza
Emitentul nu are constituit un comitet de audit si un comitet de remunerare.
16.4. O declaratie a Emitentului privind respectarea sau nerespectarea de catre Emitent a regimului de
administrare a societatilor comerciale in vigoare in statul sau de origine
Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania.

17. Salariati
17.1. Numarul mediu de angajati
Evolutia numarului mediu de angajati

Numarul mediu al
angajatilor

2007

2008

2009

31.06.2010

354

324

228

197

Sursa: Raportari de gestiune

Salariatii care se pensioneaza la cerere sau pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin
un salariu de baza avut in luna precedenta pensionarii, din fondul de salarii. Conform contractului coletiv
de munca Emitentul nu are alte obligatii legate de eventuale beneficii post pensioare in favoarea
salariatilor. Printre alte beneficii ale angajatilor in momentul de fata mentionam plata anumitor daruri
pentru sarbatori legale.
Evolutia numarului de angajati ai SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA la sfarsit de perioada:

Numarul angajatilor la sfarsit de perioada

2007

2008

2009

30.06.2010

352

249

209

197

Sursa: Raportari de gestiune

In perioada analizata compania a disponibilizat 21 de persoane in luna iunie 2009 si a trimis in somaj tehnic
87 de persoane in luna septembrie 2008.

83

In exercitiul financiar 2008 Adunarea Generala a Emitentului a aprobat un program de restructurare avizat
de catre Consiliul de Administratie.In cadrul programului s-au propus masuri de natura organizatorica,
tehnica si financiara, dupa cum urmeaza:
a) Masuri de natura organizatorica
- reorganizarea societatii in vederea eficientizarii activitatii societatii si a fluidizarii informatiei prin
modificarea organigramei;
- concentrarea activitatii de productie intr-o singura incinta;
b) Masuri de natura tehnica
- actiuni de reducere a costurilor materiale prin reproiectarea unor produse ;
- actiuni de reducere a costurilor de fabricatie prin proiectarea de tehnologii noi pe masinile
CNC;
- asimilarea in fabricatie de produse noi solicitate de piata interna si externa;
c) Alte masuri
- actiuni de reducere a costurilor materiale prin renegocierea contractelor de achizitii si
cautarea de furnizori noi
- actiuni de reducere a costurilor cu personalul tinand cont in permanenta de evolutia
comenzilor si contractelor
- incarcarea cu lucrari a personalului muncitor in concordanta cu productivitatea masinilor
unelte
- intensificarea activitatii de cercetare a pietei pentru a accesa mai multe comenzi si
contracte
Numarul de angajati dupa vechimea in munca
30.06.2010
Sub 10 ani vechime

1

De la 10 pana la 20 ani(neimpliniti)vechime

4

De la 20 pana la 30 ani(neimpliniti)vechime

59

De la 30 pana la 40 ani(neimpliniti)vechime

127

Peste 40 ani vechime

6

TOTAL ANGAJATI

197

Sursa: Raporartari de gestiune
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Numarul de angajati in functie de varsta
30.06.2010
Sub 20 ani

0

De la 20 la 30 ani(neimpliniti)

1

De la 30 la 40 ani(neimpliniti)

7

De la 40 la 50 ani(neimpliniti)

61

De la 50 la 60 ani(neimpliniti)

127

peste 60 ani

1

TOTAL ANGAJATI

197

Sursa: Raportari de gestiune

Numarul de angajati in functie de studii
31.03.2010
Studii superioare

30

Studii profesionale

48

Studii liceale

82

Scoala generala + curs calificare

37

Fara studii

0

TOTAL ANGAJATI

197

Sursa: Raportari de gestiune

Beneficii angajati
In conformitate cu contractul colectiv de munca, salariul minim nu poate fi mai mic de 800 de lei pentru
personalul necalificat si 1200 de lei pentru salariatii calificati.
Fondul de salarii se reactualizeaza la valoarea reala de la ultima negociere anuala compensand nivelul
inflatiei comunicat de catre Institutul National de Statistica si Studii Economice (I.N.S.S.E). Administratia
prezinta trimestrial situatia economico-financiara a societatii in vederea identificarii posibilitatilor de
majorare salariala. Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatii si alte sporuri ca de exemplu: spor pentru
conditii de munca grele, pentru conditii nocive, pentru orele lucrate suplimentar, pentru vechime in munca,
pentru lucrul in timpul noptii.
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17.2. Participari si optiuni
Nu este cazul
17.3. O descriere a oricaror acorduri care prevad participarea salariatilor la capitalul Emitentului
Emitentul declara ca nu exista acorduri privind participarea salariatilor la capitalul Emitentului

18. Actionari principali
18.1. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de Emitent, numele oricarei persoane care nu este
membru al vreunui organ de administrare, conducere si supraveghere al Emitentului si care detine, direct
sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale Emitentului care trebuie notificat
in temeiul legislatiei interne aplicabile Emitentului, precum si valoarea participarii in cauza, sau, in absenta
unor astfel de persoane, o declaratie negativa adecvata
Prezentam in cele ce urmeaza actionarii Emitentului

 Domnul Dinu Danel detine un numar de 136.898.200 actiuni, corespunzator unui procent de
99.962%
 Domnul Potra Valer detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui procent de 0.0095%
 Domnul Meirosu Constantin detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui procent de
0.0095%
 Doamna Ciobanu Camelia detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui procent de
0.0095%
 Domnul Matache Dumitru detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui procent de
0.0095%
Domnul Dinu Danel este actionarul principal al Emitentului, achizitionand pachetul majoritar in luna
decembrie 2009 de la SC Autocora SRL Alexandria. Domnul Dinu Danel este unicul asociat al SC Autocora
SRL Alexandria.
Ceilalti actionari ai Emitentului au achizitionat succesiv participatii la capitalul social al companiei.
18.2. Informatii privind situatia in care actionarii principali ai Emitentului au drepturi de vot diferite sau o
declaratie negativa adecvata
Toti actionarii Emitentului au acelasi drept de vot.

86

18.3. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de Emitent, se precizeaza daca Emitentul
este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine; o descriere a naturii controlului si a
masurilor adoptate pentru ca acest control sa nu fie exercitat in mod abuziv
A se vedea Capitolul 18 – Actionari principali.
18.4. O descriere a acordurilor cunoscute de Emitent a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o
schimbare a controlului asupra Emitentului
Emitentul nu are cunostinta de existenta vreunui control, direct sau indirect, asupra societatii si nici de
existenta vreunui acord a carui aplicare sa poata genera la o data ulterioara o schimbare a controlului
asupra sa.

19. Operatiuni cu persoane implicate
Anual Emitentul incheie contracte cu SC Autocora Grup Alexandria in vederea distributiei produselor.
Autocora Grup este lider pe piata componentelor agricole si auto cu aplicatie pe utilaje autohtone.
Compania dispune de un parc auto suficient pentru a face fata comenzilor cu promptitudine.
In anul 2009 intre Emitent si SC Autocora Grup Alexandria, parte afiliata la SC Autocora SRL Alexandria
(fostul actionar majoritar) s-au inregistrat urmatoarele tranzactii:
SC Autocora Grup in calitate de furnizor si Emitentul in calitate de client:
 Datorie Emitent catre Autocora Grup sold la 31.12.2009 = 58,19 lei
 Facturi emise de SC Autocora Grup catre Emitent in perioada
01.01.2009-31.12.2009 ……………..………………….. 9.343,58 lei
 Plati efectuate de Emitent catre Autocora Grup……….. 9.285,39 lei
Emitentul declara ca preturile la care s-au realizat tranzactiile intre acesta si SC Autocora Grup SRL in cursul
anului 2009 sunt preturi juste de piata.
SC Autocora Grup SRL in calitate de client si Emitentul in calitate de furnizor
 Datorie Autocora Grup catre Emitent sold la 31.12.2009= 0lei
 Facturi emise de Emitent catre SC Autocora Grup Alexandria in perioada 01.01.2009-31.12.2009
……………………………2.695.992,70 lei (24.04% din cifra de afaceri a Emitentului)
 Plati efectuate de Autocora Grup catre Emitent 2.695.992,70 lei
 Datorie Autocora Grup catre Emitent
sold la 31.12.2009……………………………………….......…0 lei
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Emitentul declara ca preturile la care s-au realizat tranzactiile intre acesta in calitate de furnizor si SC
Autocora Grup SRL in calitate de client in cursul anului 2009 sunt cele negociate in act aditional
1/14.01.2009 la contractul de vanzare cumparare nr. 16/2008.
Prezentam pe scurt parteneriatele privind persoanele implicate.
Domnul Dinu Danel este asociat unic al SC Autocora Alexandria SRL, companie ce activeaza in domeniul
comertului cu amanunte de piese si accesorii pentru autovehicule. Compania deruleaza schimburi
comerciale cu SC Autocra Grup, companie in al carei Consiliu de Administratie se afla si domnul Dinu
Bogdan, fiul domnului Dinu Danel.

Autocora Grup
Dinu Bogdan – Administrator

Autocora Alexandria
Dinu Danel – Unic Asociat

Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni
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20. Informatii financiare privind patrimoniul, situatia financiara si rezultatele
Emitentului
20.1. Informatii financiare istorice

Rezultate din exploatare
Cifra de afaceri
Emitentul a obtinut venituri din vanzarea productiei proprii precum si din alte activitati, insa acestea din
urma nu au inregistrat o pondere semnificativa in totalul cifrei de afaceri pe perioada analizata.Redam in
cele ce urmeaza evolutia cifrei de afaceri in cadrul exercitiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2007, 31
decembrie 2008, 31 decembrie 2009 precum si pentru perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie 2010 si
30 iunie 2009.

Productia vanduta
Variatia stocurilor
Productia imobilizata

Perioada de 6 luni incheiata la
2010
neauditat
5,151,003.00
1,254,789.00
-

Alte
venituri
din
320,298.00
exploatare
Total
venituri
din
6,726,090.00
exploatare
Sursa: Situatii financiare intocmite conform RAS

2009
neauditat
5,982,788.00
303,688.00
-

Exercitiul financiar incheiat la
2007
2008
auditat
auditat
16,556,919.00
17,529,871.00
1,987,421.00
1,257,779.00
502.00
68,667.00

2009
auditat
11,214,390.00
866,074.00
-

92,494.00

767,922.00

1,550,136.00

1,089,460.00

6,378,970.00

19,312,764.00

20,406,453.00

13,169,924.00
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Tabelul de mai jos prezinta vanzarile detaliate pe grupe de produse finite, pentru exercitiile financiare
incheiate la 31 decembrie 2007, 31 decembrie 2008, 31 decembrie 2009 si pentru perioadele de 3 luni
incheiate la 30 iunie 2009, respectiv 30 iunie 2010:

Perioada de 6 luni incheiata la

Exercitiul financiar incheiat la

2010

2009

2007

2008

2009

neauditat
RON

neauditat
RON

auditat
RON

auditat
RON

auditat
RON

Cilindri
337,555.00
Pompe cu pistoale axiale
746,772.93
Pompe Eaton
Pompe cu roti dintate
729,213.09
Pompe ulei tractor
1,282,470.99
Pompe Meiller
810,384.08
Pompe ungere tractor
191,909.00
Distribuitori hidraulici
273,224.00
Reparatii
125,224.65
Pompe ungere
8,893.12
Altele
645,366.00
Total
5,151,012.86
Sursa: Situatii financiare intocmite conform RAS

552,509.03
734,458.74
168,453.30
745,578.99
1,378,633.32
924,559.91
228,050.60
507,109.04
183,262.58
21,724.13
538,447.95
5,982,787.59

2,940,466.82
3,894,261.46
1,525,038.69
1,690,150.78
1,571,019.75
2,493,305.60
342,547.95
513,806.59
894,907.94
91,453.72
599,960.00
16,556,919.30

3,601,685.00
4,146,993.50
1,223,647.35
1,797,244.68
1,730,267.85
1,982,496.48
283,736.63
498,870.20
645,028.54
87,619.49
1,532,281.00
17,529,870.72

1,274,247.09
1,322,315.64
258,339.60
1,385,385.99
2,696,520.00
1,816,425.61
515,395.60
948,899.90
322,562.32
34,581.59
639,716.00
11,214,389.34

In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2010, cifra de afaceri s-a redus cu 13.9% de la 5.98 mil lei la
5.15 mil lei. Scaderea s-a datorat in primul rand vanzarilor mai reduse de distribuitori hidraulici, pompelor
cu roti dintate si celor destinate tractoarelor, acestea insumand circa aproximativ 50% din totalul vanzarilor
din primul semestru.
Astfel vanzarile de pompe cu pistoane axiale au insumat la 30 iunie 2010 746 mii lei, cu 1.68% peste cele
din aceeasi perioada a anului anterior (734 mii lei lei). Scaderea cererii externe cu aproape 90% a avut cel
mai important impact in ceea ce priveste aceasta evolutie, piata interna inregistrand un avans cu peste 10
procente fata de semestrul I al anului precedent.
Pompele destinate tractoarelor au cunoscut o reducere a cererii cu 7% de la 1.378.633 lei in perioada
incheiata la 30 iunie 2009 la 1.282.470 lei in perioada incheiata la 30 iunie 2010. Pentru aceste produse tot
piata interna a fost cea care compensat reducerea cererii pe plan extern. Astfel vanzarile Emitentului de
pompe destinate tractoarelor au avansat cu 45% pe plan intern in primele sase luni din 2010, in timp ce pe
plan externe vanzarile s-au redus cu 20%.
Prezentam in cele ce urmeaza variatia vanzarilor in perioada analizata (semestrul I 2010/semestrul I 2009)
din punct de vedere al ponderilor in total vanzari.
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Semestrul I 2010

13%

14%

2%
Pompe cu pistoane axiale
7%

Pompe cu roti dintate
14%

Produse pentru agricultura
Produse pentru utilaje de transport
Cilindri

16%

Reparatii
Altele

34%

Semestrul I 2009

9%

12%

3%
9%

12%

18%

37%

In anul incheiat la 31 decembrie 2009 compania a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu 36%, de la 17.5
mil lei la 11.2 mil lei comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent pe fondul contractiei economice
generalizate ce a afectat si afacerile companiei. Scaderea vanzarilor in anul 2009 se datoreaza in principal
reducerii cererii pentru cilindri. Vanzarile in volum de cilindri s-au redus cu 84.75% dar cresterea preturilor
acestora a reusit sa compenseze partial diminuarea incasarilor (-64.62%, de la 3.60 mil lei in anul incheiat la
31 decembrie 2008, la 1.27 mil lei in anul incheiat la 31 decembrie 2009).
O alta categorie de produse ce a afectat vanzarile companiei sunt pompele cu pistoane axiale, compania
livrand o cantitate mai redusa fata de anul precedent cu 66.56%. Pompele cu
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pistoane axiale au reprezentat circa 11% din totalul vanzarilor companiei in exercitiul financiar 2009, fata
de 23.66% in anul precedent.
Reducerea cererii pentru produsele companiei pe plan intern a fost compensata de avansul puternic al
exporturilor.
Astfel, pompele hidraulice destinate tractoarelor au beneficiat de o crestere puternica a cererii, in exercitiul
financiar 2009 exporturile companiei in ceea ce priveste acest produs avansand cu peste 50 de procente.
Ponderea acestui produs in totalul vanzarilor companiei a avansat de la 9.87% in exercitiul financiar 2008 la
24.05% in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009.
Pompele Meiller, un alt produs foarte important al SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA, au inregistrat
in 2009 o reducere a cantitatii vandute cu 25%, cea mai semnificativa scadere a cererii venind de pe plan
intern (-57%) in timp ce imbunatatirea relatiilor cu partenerii externi au sustinut mentinerea cererii pentru
aceste produse la un nivel apropiat de cel din anul precedent. Astfel ca in 2009 vanzarile acestui produs au
insumat 1.81 mil lei, cu 8.38 procente sub nivelul din 2008, de 1.98 mil lei.
Ponderea vanzarilor de pompe Meiller in total vanzari a avansat de la 11% in 2008 la 16% in 2009.
Practic singurele categorii de produse care au inregistrat o crestere puternica au fost cele destinate
sectorului agricol, cu un avans de peste 60 de procente, de la 2,6 milioane lei in exercitiul incheiat la 31
decembrie 2008 la 4,19 milioane lei in exercitiul incheiat la 31 decembrie 2009. Evolutia s-a datorat dublarii
exporturilor, piata interna reducandu-se pentru toate categoriile de produse.
In exercitiul financiar 2008 cifra de afaceri a avansat 5.88% pe fondul cresterii exporturilor (+17.06%),
vanzarile pe piata interna stagnand la nivelul anului anterior.
Cresterea vanzarilor se datoreaza in principal urmatoarelor: vanzarilor de cilindri, pompelor cu pistoane
axiale, pompelor pentru tractoare si pompelor cu roti dintate. Aceste patru produse au insumat circa

65% din totalul vanzarilor companiei.
In exercitiul financiar 2008 vanzarile de cilindri au cunoscut un avans semnificativ, de 22.5%, de la 2.94 mil
lei in 2007 la 3.6 mil lei si ponderea acestora in total vanzari a urcat pana la 20.55% fata de 17.76% in 2007.
Din punct de vedere fizic, compania a livrat o cantitate mai mare cu 23% fata de cea din 2007, evolutie
distribuita astfel: un avans de 85.24% al cantitatilor livrate pe plan extern si o scadere de 25.29% a
vanzarilor pe plan intern.
Si vanzarile pentru pompele cu pistoane axiale au beneficiat de o crestere a cererii. In anul incheiat la 31
decembrie 2008 vanzarile pe acest grup de produs au inregistrat o crestere de 6.49%, de la 3.89 mil lei in
2007 la 4.14mil lei in 2008. Pentru pompele cu pistoane axiale cea mai importanta zona de desfacere o
reprezinta piata interna.

Compania livreaza peste 90% din pompele cu pistoane axiale in Romania.
Vanzarile de pompe pentru tractoare au inregistrat o crestere de 10.14%, de la 1.5 mil lei in 2007 la 1.73 mil
lei in 2008, exporturile reprezentand 40.43% din totalul vanzarilor pe aceasta
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categorie de produs, un avans de 34% fata de anul precedent. In anul incheiat la 31 decembrie 2007 cifra
de afaceri a avansat cu 11.1% de la 14.9 milioane lei la 16.55 milioane lei comparativ cu anul incheiat la 31
decembrie 2006, evolutie influentata mai ales de cresterea volumului exporturilor, piata interna fiind in
scadere.

In ultimii 3 ani emitentul si-a intensificat colaborarea cu partenerii de afaceri externi
Cererea interna pentru produsele companiei a fost mai puternic afectata decat cea externa, ponderea
acesteia din urma in total venituri avansand de la 28.4% (exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2007)
pana la 50.97% (exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009).
Tabelele de mai jos prezinta principalele produse vandute de catre SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA
pe plan intern si pe plan extern in exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2007, 31 decembrie 2008,
31 decembrie 2009 precum si la 31 martie 2009 si 31 martie 2010.
Evolutia vanzari pe plan intern
4500000

Cilindri
Pompe cu pistoane axiale

4000000

Pompe Eaton

3500000

Pompe cu roti dintate

3000000

Pompe ulei tractor
Pompe Meiller

2500000

Pompe ungere tractor

2000000

Distribuitori hidraulici

1500000

Reparatii
Pompe ungere

1000000
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500000
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Sursa: Situatiile financiare intocmite conform RAS
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Evolutie vanzari pe plan extern
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Sursa: Situatiile financiare intocmite conform RAS

Emitentul isi orienteaza exporturile in principal catre China, Iran si Egipt.
Subventiile masive pe care cele 3 state le acorda sectorului agricol au sustinut cererea pentru produsele
companiei, pe plan intern ajustarea fiind mult mai puternica.
In 2006 China a lansat un program privind subventionarea materialelor utilizate in domeniul agricol.
Subventiile acordate fermierilor depind de volatilitatea preturilor echipamentelor agricole si a cerealelor
precum si de suprafata cultivata. Aceste subventii sunt menite sa acopere cresterea anuala a preturilor
materiilor prime si ale materialelor aferente sectorului agricol. In 2008 aceste tipuri de subventii au
reprezentat circa 70% din intreaga valoare destinata subventiilor agricole.
Subventiile acordate de statul chinez pentru echipamentele agricole au avansat de la 44 mil $ in 2005 la 588
mil $ in 2008 si este de asteptat ca trendul crescator sa se mentina. (USADA Foreign Agricultural Service,
2010-Agriculture Policy Directive, GAIN Report number CH 10004).

Alte venituri
Dintre veniturile care nu au legatura cu cifra de afaceri, cele mai importante sunt reprezentate de variatia
stocurilor, urmate de alte venituri operationale.Variatia stocurilor a crescut de aproximativ 4 ori in
exercitiul financiar 2007, de la 0.398 mil lei in 2006 la 1.98 mil lei la 31 decembrie 2007. In 2008 variatia
stocurilor a inregistrat un declin de 36.7%, pana la 1.25 mil lei si a continuat sa coboare si in 2009 cu peste
30 de procente pana la 0.86 mil lei. In ceea ce priveste primele 6 luni ale exercitiului financiar 2010, variatia
stocurilor a avansat de 2.5 ori de la 0.49 mil lei in primul trimestru din 2009 pana la 1.22 mil lei in primul
trimestru din 2010. Acestea au fost determinate de modificari ale structurii costurilor. Tabelul de mai jos
prezinta structura altor venituri din exploatare pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2007,
31 decembrie 2008, 31 decembrie 2009 si pentru perioadele de 3 luni incheiate la 30 iunie 2009, respectiv
30 iunie 2010.
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Perioada de 6 luni incheiata la

Exercitiul financiar incheiat la

2010

2009

2007

2008

2009

neauditat

neauditat

auditat

auditat

auditat

RON

RON

RON

RON

RON

Venituri din subventii conform
prevederilor Legii nr.76/2002

0

0

12,947

28,622

0

Venituri din subventii de exploatare

284,015

32,040

346,191

782,664

999,153

Venituri din vanzarea activelor

8,233

34,690

95,143

76,092

54,061

Venituri din valorificare de stocuri

28,014

25,765

313,641

662,758

36,246

Alte venituri din exploatare

320,298

92,495

767,922

1,550,136

1,089,460

Indicatori

Ponderile acestor tipuri de venituri au variat destul de mult in perioada analizata.
In primul semestru incheiat la 30 iunie 2010 Emitentul a obtinut alte venituri din exploatare de 2.4 ori mai
ridicate decat cele din perioada similara a anului precedent. Evolutia s-a datorat in principiu veniturilor pe
care Emitentul le-a primit pentru colaborarea cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, in
crestere fata de anul precedent de la 32 mii lei la 284 mii lei. Veniturile din valorificarea stocurilor au
crescut de la 25.765 lei in primul semestru din 2009 la 28.014 lei in semestrul incheiat la 30 iunie 2010, in
timp ce veniturile din vanzarea activelor au coborat cu 76%.
Astfel, in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 veniturile din alte activitati au coborat cu 30%
fata de cele obtinute la 31 decembrie 2008.
Cea mai importanta pondere in cadrul altor venituri operationale au detinut-o veniturile din subventiile de
exploatare pe care compania le-a obtinut in urma colaborarilor cu MEC.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 veniturile din subventiile de exploatare au insumat
999.153 lei, in crestere cu 23.15% fata de nivelul din 2008 (782.664 lei).
Veniturile din vanzarea activelor si din valorificarea stocurilor au reprezentat doar 8.2% din totalul altor
venituri din exploatare, ambele fiind in scadere fata de anul precedent cu 28.95% respectiv 94.53%.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 veniturile din subventiile de exploatare au avansat de
la 346 mii lei la 31 decembrie 2007 la 782 miilei pe fondul continuarii colaborarii cu Ministerul Educatiei si
Universitatea Politehnica Bucuresti pentru diverse proiecte de cercetare (a se vedea Cercetare si
Dezvoltare).
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Veniturile din subventii de exploatare au reprezentat aproximativ 50% din totalul altor venituri din
exploatare, in vreme ce veniturile din vanzarea activelor si cele din valorificarea stocurilor 4.91% respectiv
42.75%.
In 2008 Emitentul a beneficiat si de avantajele legii nr.76/2002 primind subventii in valoare de 28.622 lei
pentru angajarea somerilor si a absolventilor, insa ponderea acestor venituri a fost destul de redusa in total
alte venituri din exploatare (1.85%).

Analiza cheltuielilor operationale
Cele mai importante cheltuieli ale companiei sunt reprezentate de cheltuielile cu materiile prime,
cheltuielile cu personalul si alte cheltuieli de exploatare, implicand mai ales cheltuielile cu tertii.
Ponderile acestora au variat in ultimii ani ca urmare a procesului de reorganizare a societatii in scopul
diversificarii gamei de produse, cresterii gradului de competitivitate pe plan intern si mai ales a penetrarii
de noi piete externe.

Graficul urmator prezinta ponderea celor mai importante cheltuieli de exploatare in total cheltuieli
operationale pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2007, 31 decembrie 2008 si 31
decembrie 2009.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
Cheltuieli cu materiile prime

2008
Cheltuieli cu personalul

2009
Alte cheltuieli de exploatare

Tabelul de mai jos prezinta cheltuielile operationale ale Emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la
31 decembrie 2007, 31 decembrie 2008, 31 decembrie 2009 si perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie
2009 si 30 iunie 2010.
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Perioada de 6 luni incheiata la

Exercitiul financiar incheiat la

Cheltuieli cu materiile prime

2010
neauditat
RON
2,015,638.00

2009
neauditat
RON
1,929,192.00

2007
Auditat
RON
7,560,706.00

2008
auditat
RON
6,839,593.00

2009
auditat
RON
3,733,454.00

Cheltuieli cu personalul

2,344,214.00

2,291,509.00

6,352,522.00

6,659,531.00

4,810,887.00

Cheltuieli cu deprecierea
activelor
Cheltuieli externe
Alte cheltuieli de exploatare

796,716.00

573,857.00

605,646.00

857,041.00

1,223,652.00

295,173.00
1,144,834.00

351,266.00
1,142,921.00

622,187.00
2,660,404.00

659,402.00
3,652,249.00

535,332.00
2,332,682.00

Cheltuieli exploatare

6,596,575.00

6,288,745.00

17,801,465.00

18,667,816.00

12,636,007.00

In primele sase luni ale anului 2010 cheltuielile de exploatare ale Emitentului au avansat fata de perioada
similara a anului precedent cu 4.9%, cea mai importanta contributie fiind adusa de cheltuielile cu materiile
prime si cele cu personalul, cu cresteri de 4.48% respectiv 2.3%.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 cheltuielile operationale s-au redus cu 32.31% de la
18.66 mil lei la 31 decembrie 2008 la 12.63 mil lei, pe fondul restrangerii activitatii. Cheltuielile cu materiile
prime au coborat cu 45.41%, de la 6.83 mil lei in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008, la 3.73
mil lei in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009. Scaderea a fost mai puternica decat reducerea
cifrei de afaceri pentru aceeasi perioada (-36.03%). Si cheltuielile cu personalul au cunoscut o scadere cu
27.76%, de la 6.65 mil lei in 2008 la 4.81 mil lei in 2009, evolutia survenind pe fondul renuntarii la o parte
din numarul de angajati in conformitate cu planul de reorganizare al companiei.
Cheltuielile cu deprecierea activelor au crescut cu peste 40 de procente, de la 0.857 mil lei la 1.22 mil lei ca
urmare a investitiilor derulate de catre Emitent ce s-au finalizat prin extinderea instalatiilor si
echipamentelor in conformitate cu planurile de investitii.
Cheltuielile externe si alte cheltuieli de exploatare au cunoscut o scadere 18.82% respectiv 32.13%, cea mai
mare pondere a acestora fiind strans legata de volumul de activitate al companiei.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 cheltuielile operationale au avansat de la 17.8 mil lei la
18.66 mil lei (+4.83%), mai putin comparativ cu avansul cifrei de afaceri (+5.88%). Cheltuielile cu materiile
prime si materialele consumabile au reprezentat cea mai semnificativa pondere in total cheltuieli de
exploatare (36.64%) iar acestea au cunoscut o diminuare cu 9.54% ca urmare a negocierii unor preturi mai
bune pentru materiile prime.
Cheltuielile cu personalul au crescut cu 4.83%, de la 6.35 mil lei la 6.65 mil lei; desi numarul de personal s-a
redus cu 8.47% compania a operat o majorare salariala, salariul tarifar mediu avansand cu 15.12%.
Cheltuielile cu deprecierea activelor au crescut cu 41.51%, de la 0.60 mil lei in 2007 la 0.85 mil lei in 2008.
97

Intr-un ritm similar cu cel al cresterii cifrei de afaceri au avansat si cheltuielile externe, la 0.65 mil lei fata de
0.62 mil lei comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.
In anul 2007 cheltuielile operationale au avansat cu 30.66% pe fondul cererii mai mari pentru produsele
companiei ce a implicat achizitii mai mari de materii prime. Cel mai mare impact tine insa de cresterea
preturilor la materiile prime. Acestea au reprezentat circa 41% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Alte cheltuieli operationale
Aceste cheltuieli nu sunt strans legate de vanzarile companiei, cuprinzand cheltuieli cu donatii, sponsorizari,
contributii catre sindicat, impozite, sau diverse prestatii externe.
Tabelul de mai jos prezinta alte cheltuieli operationale ale Emitentului pentru exercitiile financiare
incheiate la 31 decembrie 2007, 31 decembrie 2008, 31 decembrie 2009 si perioadele de sase luni incheiate
la 30 iunie 2009 si 30 iunie 2010.
Perioada de 6 luni incheiata la

Exercitiul financiar incheiat la

2010

2009

2007

2008

2009

neauditat

neauditat

auditat

auditat

auditat

RON

RON

RON

RON

RON

Cheltuieli privind prestatiile
externe

805,625.00

857,475.00

1,882,287.00

2,210,489.00

1,638,738.00

Cheltuieli cu alte impozite, taxe
si varsaminte asimilate

67,375.00

52,270.00

88,104.00

75,906.00

80,133.00

Cheltuieli cu despagubiri,
donatii si activele cedate

271,834.00

233,176.00

690,013.00

1,365,854.00

613,811.00

Total

1,144,834.00

1,142,921.00

2,660,404.00

3,652,249.00

2,332,682.00

Alte cheltuieli de
exploatare

In primele sase luni ale anului 2010 aceste tipuri de cheltuieli au ramas la un nivel similar celui inregistrat in
perioada similara a anului precedent. Modificari mai importante au avut loc pentru cheltuielile privind
prestatiile externe ce au coborat cu 6.05%.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 aceste tipuri de cheltuieli au coborat fata de anul
precedent cu 36.13%, de la 3.65 mil lei la 2.33 mil lei. Cea mai semnificativa influenta privind evolutia
acestor cheltuieli s-a datorat cheltuielilor privind prestatiile externe care au cea mai importanta pondere in
total “alte cheltuieli de exploatare” (70%); acestea au scazut de la 2.21 mil lei la 1.63 mil lei.
In cadrul cheltuielilor privind prestatiile externe ponderea cea mai semnificativa este detinuta de
cheltuielile cu serviciile executate de terti (48.74% in 2009, 41.17% in 2008, 21.76% in 2007) acestea
inregistrand un avans in ultimii ani pe masura ce costul cu tratamentul termic al componentelor produselor
a crescut.
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Cheltuielile cu donatiile, despagubirile si activele cedate au fost de 0.61 mil lei, cu 55% mai reduse decat
cele din aceeasi perioada a anului precedent (1.36 mil lei). In cadrul acestora cea mai semnificativa
diminuare au inregistrat-o cheltuielile cu valorificarea stocurilor ce au scazut cu 95% de la 0.47 mil lei la
0.021 mil lei.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 Emitentul a inregistrat alte cheltuieli de exploatare in
crestere fata de anul anterior, de la 2.66 mil lei la 3.65 mil lei.
Cheltuielile cu prestatiile externe au cunoscut un avans de 17 procente de la 1.88 mil lei la 2.21 mil lei, in
timp ce cheltuielile cu impozitele si taxele au scazut cu 13.85% iar cele cu despagubirile, donatiile si activele
cedate au crescut cu aproape 100%, de la 2.66 mil lei la 3.65 mil lei. In cadrul acestora din urma cele mai
semnificative influente le-au avut cheltuielile cu valorificarea stocurilor si contributiile catre sindicat ce s-au
dublat in perioada analizata.

Rezultate din activitatea financiara
Tabelul urmator prezinta o defalcare a activitatii financiare a Emitentului pentru exercitiile financiare
incheiate la 31 decembrie 2007, 31 decembrie 2008, 31 decembrie 2009 si perioadele de sase luni incheiate
la 30 iunie 2009 si 30 iunie 2010.

Activitatea financiara

Perioada de 6 luni incheiata la

Exercitiul financiar incheiat la

2010

2009

2007

2008

2009

neauditat

neauditat

auditat

auditat

auditat

RON

RON

RON

RON

RON

57,882.00

81,876.00

130,654.00

229,778.00

100,500.00

2.00

8.00

536.00

298.00

67.00

Alte venituri financiare

57,880.00

81,868.00

130,118.00

229,480.00

100,433.00

Cheltuieli financiare

181,485.00

352,620.00

294,974.00

528,360.00

621,596.00

Cheltuieli cu dobanzile

147,638.00

224,869.00

159,047.00

331,954.00

386,270.00

Alte cheltuieli financiare

33,847.00

127,751.00

135,927.00

196,406.00

235,326.00

(123,603.00)

(270,744.00)

(164,320.00)

(298,582.00)

(521,096.00)

Venituri financiare
Venituri din dobanzi

Rezultat financiar

Se poate observa faptul ca aceasta activitate are o pondere foarte redusa in rezultatele activitatii
Emitentului.
Pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2010 veniturile financiare ale Emitentului au inregistrat o
scadere de aproape 30 de procente in timp ce cheltuielile financiare au coborat mai mult (-48.53%)
diminuand astfel pierderea financiara fata de semestrul I al anului precedent cu 54%.
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In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 veniturile financiare au inregistrat o scadere de 56% de
la 0.229 mil lei la 0.1 mil lei pe fondul deprecierii monedei nationale in raport cu EUR si USD. Efectul acestor
deprecieri s-a resimtit si la nivelul cheltuielilor financiare din diferentele de curs valutar ce au avansat cu
aproape 20 de procente de la 196.406 lei la 235.326 lei la finalul lui 2008.
Cea mai mare parte a cheltuielilor financiare este reprezentata de cheltuielile cu dobanzile (62%); aceste
cheltuieli au avansat cu 16% in 2008, de la 331.954 lei la 386.270 lei.
Ca urmare a dinamicii diferite dintre evolutia veniturilor financiare (-56.26%) si a cheltuielilor financiare
(+17.65%), rezultatul financiar a fost o pierdere de 521.096 lei, cu 75% mai mare decat cea din anul
precedent.
Pentrul anul incheiat la 31 decembrie 2008 veniturile financiare au crescut cu 75.87% de la 130.654 lei la
229.778 lei, veniturile din diferentele de curs valutar avand cea mai importanta influenta asupra evolutiei.
Cheltuielile financiare au crescut cu aproape 80 de procente de la 294.974 lei la 528.360 lei. Cheltuielile cu
dobanzile aproape s-au dublat, inregistrand de altfel si cea mai mare pondere in total cheltuieli financiare
(62%).
Cheltuielile cu diferentele de curs valutar au inregistrat un avans de 44.5%, de la 135.927 lei la 196.406 lei.
Si in acest exercitiu financiar, ca urmare a cresterii cheltuielilor financiare mai mult decat avansul veniturilor
financiare Emitentul a inregistrat o pierdere din activitatea financiara in valoare de 298.582 lei, cu 82% mai
mare decat cea din 2007.

Impozitul pe profit
In perioada analizata rata nominala a impozitului pe profit in Romania a fost de 16% iar impozitul pe profit
este alcatuit din impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat.
 In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 rata efectiva a impozitului pe profit a fost de
57.22%.
 In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 rata efectiva a impozitului pe profit a fost de
12.88%.
 In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2007 rata efectiva a impozitului pe profit a fost de
16.19%.
 In exercitiul financiar incheiat la 30 iunie 2010 rata efectiva a impozitului pe profit a fost de 93%
Diferentele intre rata nominala si cea efectiva a impozitului pe profit se datoreaza acumularii unor
penalitati si dobanzi pentru neplata la termenele stabilite a impozitelor catre bugetul local si de stat.
La data intocmirii Prospectului Emitentul nu are datorii la bugetul de stat si bugetul local.

100

Profitul net aferent perioadei
Pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2010 Emitentul a obtinut un profit net de 411 lei,
comparativ cu pierderea de 182.353 lei inregistrata in primele sase luni ale exercitiului precedent.
Rezultatul brut in aceasta perioada a reprezentat 46% din cel obtinut in tot anul 2009. In anul incheiat la 31
decembrie 2009 profitul net aferent perioadei a scazut de la 1.254.532 lei la 5.485 lei in principal datorita
reducerii cifrei de afaceri intr-un procent mai mare comparativ cu diminuarea cheltuielilor. Cheltuielile cu
deprecierea activelor au avansat de la 857.041 lei la 1.223.652 lei iar cheltuielile cu diferentele de curs
valutar au crescut de la 196 mii lei la 235 mii lei comparativ cu anul precedent.
Totodata rezultatul exercitiului 2009 a fost afectat de cheltuielile privind prestatiile externe pe care
compania nu le-a putut adapta foarte repede cererii pentru produsele companiei. Circa 50% din aceste
cheltuieli constau in costuri cu tratamentul termic al componentelor pe care Emitentul intentioneaza sa le
diminueze prin achizitia cuptorului de tratament (a se vedea subcapitolul “Planurile de Investitii”, din cadrul
capitolului “Informatii despre Emitent”).
In anul incheiat la 31 decembrie 2008 profitul net a crescut cu 11.13% de la 1.128.856 lei la 1.254.532 lei in
principal pe fondul cresterii cifrei de afaceri cu 5.88%, peste dinamica cheltuielilor operationale (+4.87%).

Analiza Bilantului
Imobilizarile
In totalul activelor companiei activele imobilizate detin cea mai importanta pondere, iar in cadrul acestora
imobilizarile corporale reprezinta 59.47% in total active in 2009, 46.7% in 2008 si 37.84% in 2007. In primele
sase luni ale anului 2010 imobilizarile corporale reprezinta 56% in totalul activelor Emitentului. Activele
companiei au avansat intr-un ritm sustinut de la un an la altul. Astfel totalul activelor Hidraulica au crescut
cu 16.4% in 2008 fata de anul precedent, cu 29.72% in 2009 fata de 2008 si cu 1.91% in primele sase luni
din 2010 fata de anul incheiat la 31 decembrie 2009. Evolutia a fost generata in special de cresterea
imobilizarilor corporale.
Imobilizari corporale
Tabelul urmator prezinta situatia imobilizarilor corporale pentru exercitiile financiare incheiate la 31
decembrie 2007, 31 decembrie 2008, 31 decembrie 2009 si perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie
2009 si 30 iunie 2010.
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Terenuri

Constructii

Instalatii
tehnice si
masini

Alte instaltii,
utilaje,
mobilier

Avansuri si
imobilizari
corporale in
curs

Total

LEI
Valoare bruta la 31.12.2007

328,050.00

2,889,842.0

4,346,205.00

158,851.00

-

7,722,948.00

-

470,394.00

1,403,800.00

64,671.00

-

1,938,865.00

Valoare neta la 31.12.2007

328,050.00

2,419,448.0

2,942,405.00

94,180.00

-

5,784,083.00

Valoare bruta la 31.12.2008

328,050.00

2,886,479.0

7,253,047.00

158,851.00

400,084.00

11,026,511.00

-

594,670.00

2,019,124.00

104,696.00

-

2,718,490.00

Valoare neta la 31.12.2008

328,050.00

2,291,809.0

5,233,923.00

54,155.00

400,084.00

8,308,021.00

Valoare bruta la 31.12.2009

5,710,440.00

3,234,662.0

7,899,759.00

158,851.00

80,804.00

17,084,516.00

-

328,992.00

2,886,816.00

141,779.00

-

3,357,587.00

Valoare neta la 31.12.2009

5,710,440.00

2,905,670.0

5,012,943.00

17,072.00

80,804.00

13,726,929.00

Valoare bruta la 31.06.2010

5,710,440.00

3,234,662.0

7,899,759.00

158,851.00

80,804.00

17,084,516.00

-

414,881.00

3,323,854.00

157,863.00

-

3,896,598.00

2,819,781.0

4,575,905.00

Amortizare cumulata

Amortizare cumulata

Amortizare cumulata

Amortizare cumulata

Valoare neta la 31.06.2010

5,710,440.00

Sursa: Situatii financiare conform RAS
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988.00

80,804.00

13,187,918.00

In perioada incheiata la 30 iunie 2010 valoarea neta contabila a scazut cu aproape 4% de la 13.72 mil lei la
31.12.2009, la 13.187 mil lei, amortizarea fiind singura componenta ce a afectat modificarea imobilizarilor
corporale.
Ponderile grupelor de imobilizari corporale s-au mentinut relativ constante. Astfel terenurile au reprezentat
43.30% din total imobilizari corporale, constructiile 21.38% si instalatiile tehnice si masinile 34.70%
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 valoarea neta contabila a avansat cu 65.23% in special
datorita cresterii valorii terenurilor si constructiilor. Acestea din urma au fost reevaluate, inregistrandu-se
un plus de valoare de 41% de la 2.29 mil lei in 2008 la 3.23 mil lei in 2009. Terenurile au avansat cu aproape
6 mil lei in 2009 ca urmare a dobandirii de catre Emitent a dreptului de proprietate asupra terenului, dupa
finalizarea investitiilor asumate post privatizare de catre fostul actionarul majoritar, SC Autocora SRL
Alexandria.
Prin urmare in 2009 ponderea terenurilor a avansat la 41.6% in total active imobilizate fata de 3.95% in
2008 si 5.67% in 2007.
Ponderea instalatiilor tehnice si a masinilor in total imobilizari corporale s-a redus considerabil de la 63% in
2008 la 36.52% in 2009 ca urmare a cresterii valorii terenurilor.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 valoarea neta contabila a crescut cu 43.63% in principal
ca urmare a avansului instalatiilor tehnice si ale masinilor. Emitentul a achizitionat in 2008 doua strunguri
(MAZAK) precum si doua centre de prelucrare (OKUMA).
Imobilizarile corporale aflate in curs la finalul anilor 2009 si 2008 se refera la o instalatie de incalzire a halei
Productie Cilindri Telescopici, nefinalizata din lipsa de fonduri si a dimensionarii eronate a instalatiei de
alimentare cu gaz. In ceea ce priveste amortizarea imobilizarilor corporale, conform politicilor contabile
Emitentul amortizeaza imobilizarile corporale la data bilantului la cost sau la valoarea reevaluata. Emitentul
utilizeaza metoda de amortizarea liniara, prin includerea in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe,
stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a activului respectiv, astfel:
Grupa de imobilizari

Durata amortizare (ani)

Terenuri

nu se amortizeaza

Cladiri

10-50

Instalatii tehnice si masini

3-15

Alte instalatii, utilaje, mobilier

3-30

Vehicule

5-6
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Imobilizarile necorporale
Imobilizarile necorporale au o pondere redusa in totalul activelor comparativ cu cele corporale insa
tendinta este una ascendenta in perioada analizata. Astfel in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie
2010 imobilizarile necorporale reprezentau 5.23% din totalul activelor companiei, 6.45% in 2009, 1.8% in
2008 si 2.07% in 2007. Evolutia se datoreaza atat achizitionarii de licente si programe software dar si
imobilizarilor necorporale in curs privitoare la programele de Cercetare-Dezvoltare in parteneriat cu
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, subordonata Ministerului Educatiei.

Active circulante
Stocuri
Tabelul urmator prezinta situatia stocurilor pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2007, 31
decembrie 2008, 31 decembrie 2009 si perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie 2009 si 30 iunie 2010.

Perioada de 6 luni incheiata la

Exercitiul financiar incheiat la

2010

2009

2007

2008

2009

neauditat

neauditat

auditat

auditat

auditat

RON

RON

RON

RON

RON

1,209,721.88

1,368,572.91

1,470,300.82

1,697,745.90

1,182,098.63

Materiale consumabile

47,068.26

45,576.26

72,855.46

48,205.01

37,655.14

Materiale de natura obiectelor de
inventar

7,007.91

7,310.20

13,899.41

9,091.67

7,171.92

Diferente pret la materii prime

6,889.05

6,571.76

5,867.36

6,164.89

6,712.97

Ambalaje

9,738.22

11,959.62

9,854.49

9,228.92

6,411.78

Total materii prime, materiale
consumabile

1,280,425.32

1,439,990.75

1,572,777.54

1,770,436.39

1,240,050.44

Produse finite

1,628,907.00

1,863,328.00

1,354,799.00

2,212,974.00

1,110,513.00

Productia in curs de executie

4,679,566.00

3,256,508.81

2,955,082.85

3,343,415.86

3,943,171.35

13,934.00

13,934.00

623.00

13,934.00

13,934.00

7,602,832.32

6,573,761.56

5,883,282.39

7,340,760.25

6,307,668.79

Stocuri

Materii prime

Avansuri pentru cumparari de stocuri
Total stocuri
Sursa: Situatii financiare conform RAS

Ponderea stocurilor in total active este semnificativa, in primele sase luni din 2010 acestea reprezentand
32%, in timp ce in 2009 ponderea a fost de 27.33%, in 2008 de 41.26% iar in 2007 de 38.49%. In general
evolutia stocurilor a fost strans legata de cifra de afaceri.
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In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2010 Emitentul a cunoscut o scadere a cifrei de afaceri cu
13.9% in timp ce stocurile au avansat cu 15.65%. Diferenta apare insa ca urmare a cresterii productiei in
curs de executie cu 43.70% pe fondul comenzilor noi primite de catre Emitent cu livrare in partea a doua a
anului.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 cifra de afaceri a companiei a cunoscut un regres de
36.03% dar stocurile au coborat mai putin (-14.07%). Stocurile de produse finite au inregistrat cea mai
mare scadere de aproape 50% in timp productia in curs de executie a avansat de la 3.343.415 lei la
3.943.171 lei. De altfel aceasta din urma a avut si cea mai ridicata pondere in total stocuri (62.51%) urmata
de materiile prime si materiile consumabile. In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 stocurile
au avansat cu 24.77% in timp ce cifra de afaceri a cunoscut tot o crestere dar mai modesta, de 5.88%.
Stocurile de materii prime au avansat de la 1.470.300 lei la 1.697.745 lei in timp ce produsele finite au
cunoscut o crestere mai abrupta (+63.34%). Din punctul de vedere al ponderilor in total stocuri, productia
in curs de executie a reprezentat aproape jumatate din intregul nivel al stocurilor din exercitiul incheiat la
31 decembrie 2008, urmate de produsele finite cu o pondere de 30% si de materiile prime si materialele
consumabile (25%).

Creante
Tabelul urmator prezinta situatia creantelor pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2007, 31
decembrie 2008, 31 decembrie 2009 si perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie 2009 si 30 iunie 2010.

Creante
Perioada de 6 luni incheiata la
2010
2009
neauditat
neauditat
RON
RON

Exercitiul financiar incheiat la
2007
2008
2009
auditat
auditat
auditat
RON
RON
RON

Creante comerciale
Avansuri platite pentru stocuri
Avansuri platite pentru imobilizari
corporale
Garantii comerciale platite

1,266,342.00
-

1,269,898.00
-

1,854,330.00

336,685.00

1,195,213.00

94,918.00

209,067.00

-

203,719.00

784,797.00

268,179.00

6,385.00

39,599.00

16,000.00

2,159,352.00

1,370,148.00

1,479,392.00

268,179.00
16,000.00

Total
1,266,342.00

1,554,077.00

Sursa: Situatii financiare conform RAS

Se poate observa faptul ca cele mai importante creante sunt cele de natura comerciala, cu peste 80% din
total. Exceptie face exercitiul financiar 2008 cand acestea au reprezentat doar 24.57% din totalul
creantelor,
avansurile
pentru
imobilizarile
corporale
cantarind
mai
mult
(57.27%).
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Creantele au inregistrat o scadere in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 (-36.54%) ca urmare
a modificarii politicilor comerciale ale companiei cu scopul de a micsora timpul de colectare pentru
produsele vandute.
Scaderea cifrei de afaceri din 2009 insa a impus o ajustare in consecinta a politicilor comerciale. Astfel ca
pentru imbunatatirea relatiilor cu partenerii comerciali dar si pentru atragerea de noi colaboratori mai ales
pe plan extern, Emitentul a relaxat viteza de incasare a facturilor, creantele comerciale triplandu-se.
La data de 30 iunie 2010 volumul creantelor era de 1.266.342 lei in scadere cu 18.5% fata de volumul din
aceeasi perioada a anului precedent. Viteza de incasare a creantelor comerciale este totusi cu mult sub cea
a platilor datoriilor comerciale deoarece parteneriatele stabile pe care Emitentul le detine i-au au permis
relaxarea platilor conform cu durata unui ciclu de fabricatie.
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Datorii
Tabelul urmator prezinta situatia datoriilor pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2007, 31
decembrie 2008, 31 decembrie 2009 si perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie 2009 si 30 iunie 2010.

Perioada de 6 luni incheiata la

Exercitiul financiar incheiat la

2010

2009

2007

2008

2009

neauditat

neauditat

auditat

auditat

auditat

RON

RON

RON

RON

RON

Datorii cu scadenta mai mica de un an,
din care:

6,805,812.00

7,180,868.00

6,346,298.00

6,138,933.00

6,146,389.00

Furnizori interni

2,879,588.00

3,208,029.00

4,112,883.00

3,654,258.00

2,983,949.00

Efecte de platit

827,499.00

263,832.00

57,474.00

142,398.00

353,402.00

Furnizori de imobilizari

547,401.00

657,312.00

4,507.00

90,285.00

536,703.00

Clienti creditori

479,897.00

60,154.00

7,454.00

196,551.00

36,918.00

Salarii brute realizate

371,592.00

466,882.00

331,272.00

270,960.00

230,919.00

Alte retineri

5,593.00

8,132.00

7,536.00

8,389.00

5,667.00

Contributii

67,397.00

31,930.00

193,132.00

125,722.00

274,477.00

Impozit profit

2,750.00

1,834.00

44,101.00

15,986.00

2,751.00

Impozit venit (salarii)

14,578.00

8,098.00

59,252.00

40,873.00

67,029.00

Fond special

1,101.00

295.00

1,006.00

908.00

5,377.00

Creditori diversi

61,270.00

43,005.00

18,870.00

31,990.00

205,800.00

Credit termen scurt

1,467,399.00

1,540,037.00

1,500,940.00

1,515,754.00

1,374,059.00

Alte datorii

79,747.00

891,328.00

7,871.00

44,859.00

69,338.00

Datorii cu scadenta mai mare de un an
din care:

1,827,049.00

2,452,225.00

1,047,460.00

2,851,223.00

2,041,294.00

Leasing

1,827,049.00

2,452,225.00

1,047,460.00

2,851,223.00

2,041,294.00

Total Datorii

8,632,861.00

9,633,093.00

7,393,758.00

8,990,156.00

8,187,683.00

Sursa: Situatiile financiare intocmite conform RAS
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Cea mai mare parte a datoriilor este reprezentata de datorii catre furnizori, urmate de cele aferente
contractelor de leasing si linia de credit pe termen scurt pentru finantarea activitatii.
Politica de finantare nu s-a schimbat semnificativ in perioada analizata.
Astfel datoriile catre furnizori au reprezentat 36.44% in 2009, 40.65% in 2008 si 55.63% in 2007 in timp ce
ponderea leasingului (singurele datorii pe termen lung ale Emitentului) a variat intre 16% si 20% in total
datorii.
Datoriile au urmat in general trendul cifrei de afaceri.
In primele sase luni ale exercitiului financiar curent datoriile totale ale Emitentului au scazut cu 10.38%,
evolutia fiind datorata in principal diminuarii datoriilor pe termen lung cu 25% pe masura rambursarii
ratelor aferente leasingului. Datoriile cu scadenta mai mica de un an au coborat cu 5.22%, cea mai
importanta influenta asupra acestora venind din partea datoriilor catre furnizori ce s-au redus in perioada
mentionata cu peste 10 procente.
In perioada incheiata la 31 decembrie 2009 Emitentul si-a redus datoriile totale cu aproape 9%. Datoriile cu
termen mai mare de un an au coborat cel mai puternic (-28.41%) in timp ce datoriile cu scadenta mai mica
de un an au ramas aproape neschimbate la nivelul anului precedent. Dintre aceste ultime tipuri de datorii,
cele fata de furnizori s-au redus cu 18% in timp ce cel mai semnificativ avans l-au inregistrat datoriile catre
creditori diversi, de la 31 mii lei la 205,8 mii lei.
In exercitiul financiar 2008 cifra de afaceri a companiei a avansat cu aproape 6 procente in timp ce datoriile
au cunoscut un avans mai puternic, de 21.6%. Evolutia vine insa ca urmare a cresterii datoriilor pe termen
lung (contractarea de noi echipamente prin intermediul leasingului); datoriile cu scadenta mai mica de un
an au inregistrat o diminuare de 3.2% in special ca urmare a reducerii celor fata de furnizori cu 11.15%,
acestea reprezentand peste jumatate din totalul datoriilor cu scadenta sub un an.
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Capitalurile proprii
Capitalurile proprii sunt in suma de 14.829.811 lei la 31.12.2009, in crestere cu 70.32% fata de finalul anului
2008, crestere provenita in principal din avansul rezervelor.
In anul 2008 capitalurile proprii au crescut cu 10.32% fata de exercitiul financiar precedent, in principal
datorita cresterii profitului.

Element al capitalului
propriu

Capital social subscris
varsat
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului

Perioada de 6 luni incheiata la
2010
2009
neauditat (LEI)
neauditat
(LEI)

Exercitiul financiar incheiat la
2007
2008
2009
auditat (LEI)
auditat (LEI)
auditat (LEI)

6,847,510.00
13,695,020.00
717,180.00
417,200.00

1,078,579.00
-

6,847,510.00
5,996,510.00
766,191.00

6,847,510.00
676,050.00

1,128,856.00

1,182,529.00

1,128,856.00

1,254,532.00

7,891,557.00

8,706,089.00

411.00

5,485.00
(182,353.00)
7,743,736.00

Total capitaluri proprii

735,436.00
7,241,610.00
4,844.00

14,829,811.00

14,829,000.00

Evolutia fluxurilor de numerar
Acestea au fost tratate in cadrul punctului 10.2.
20.2. Informatii financiare pro forma
Emitentul a considerat ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au
fost evidentiate tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului, astfel ca nu furnizeaza
informatii financiare pro forma.
20.3. Situatii financiare
Daca intocmeste atat situatii financiare anuale proprii, pe baza individuala, cat si consolidata, Emitentul va
include in documentul de inregistrare cel putin situatiile financiare anuale consolidate
Nu este cazul
20.4. Auditarea informatiilor financiare anuale istorice
20.4.1. O declaratie prin care se atesta ca informatiile financiare istorice au fost auditate. Daca auditorii au
refuzat sa intocmeasca un raport de audit privind informatiile financiare istorice sau
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daca raportul de audit contine rezerve sau atentionari privind imposibilitatea exprimarii unei opinii, refuzul,
rezervele sau atentionarile in cauza se reproduce integral, insotite de o explicatie
Dna Stefanescu Gabriela a auditat situatiile financiare ale Emitentului pentru anii 2007, 2008 si 2009.

Opiniile auditorului cu privire la situatiile financiare
Raport audit 2007
In opinia noastra, apreciem ca situatiile financiar-contabile pentru exercitiul 2007, intocmite de SC Hidraulica
Uzina Mecanica Plopeni SA, prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a
societatii, rezultatele financiare precum si situatia fluxurilor de numerar si sunt in conformitate cu OMFP nr.
1752/2005 cu privire la aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si cu legislatia contabila in
vigoare cu privire la intocmirea situatiilor financiar-contabile de raportare anuala. Entitatea auditata a
evidentiat corect rezultatele exercitiului 2007 care reprezinta un profit brut in suma de 1.346.979 lei.
Din investigatiile efectuate am constatat ca entitatea auditata si-a asigurat auditul intern prin intermediul
angajatilor proprii si auditul extern prin intermediul cenzorilor.
Constienti fiind de faptul ca auditul are rolul de a atesta pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei
financiare a entitatii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori, in primul rand Consiliului de Administratie si
actionarilor in luarea deciziilor economice, apreciind ca s-au aplicat corect Standardele Internationale de
Contabilitate si in acelasi timp, tinand cont de cele mentionate in capitolele III si IV din prezentul raport (a se
vedea anexele), situatiile financiare intocmite si prezentate de SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA se
auditeaza prin exprimarea unei opinii cu rezerva , deoarece auditorul nu a avut posibilitatea participarii la
efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului.

Raport audit 2008
In opinia noastra, apreciem ca situatiile financiar-contabile pentru exercitiul 2008, intocmite de SC Hidraulica
Uzina Mecanica Plopeni SA, prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a
societatii, rezultatele financiare precum si situatia fluxurilor de numerar si sunt in conformitate cu OMFP nr.
1752/2005 cu privire la aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si cu legislatia contabila in
vigoare cu privire la intocmirea situatiilor financiar-contabile de raportare anuala. Entitatea auditata a
evidentiat corect rezultatele exercitiului 2008 care reprezinta un profit in suma de 1.254.532,15 lei. Din
investigatiile efectuate am constatat ca entitatea auditata si-a asigurat auditul intern prin intermediul comisiei
de cenzori urmand ca in anul 2009 sa organizeze auditul intern si sa finalizeze Carta de audit intern si
regulamentul general cu privire la functionarea compartimentului de audit intern.
Constienti fiind de faptul ca auditul are rolul de a atesta pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei
financiare a entitatii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori, in primul rand Consiliului de Administratie si
actionarilor in luarea deciziilor economice, apreciind ca s-au aplicat corect Standardele Internationale de
Contabilitate si in acelasi timp, tinand cont de cele mentionate in capitolele III si IV din prezentul raport (a se
vedea anexele), situatiile financiare intocmite si prezentate de SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA se
auditeaza prin exprimarea unei opinii cu
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rezerva, deoarece auditorul nu a avut posibilitatea participarii la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului.

Raport audit 2009
In opinia noastra, apreciem ca situatiile financiar-contabile pentru exercitiul 2009, intocmite de SC Hidraulica
Uzina Mecanica Plopeni SA, prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a
societatii, rezultatele financiare precum si situatia fluxurilor de numerar si sunt in conformitate cu OMFP nr.
1752/2005 cu privire la aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si cu legislatia contabila in
vigoare cu privire la intocmirea situatiilor financiar-contabile de raportare anuala. Entitatea auditata a
evidentiat corect rezultatele exercitiului 2009 care reprezinta un profit brut in suma de 12.821 lei. Din
investigatiile efectuate am constatat ca entitatea auditata si-a asigurat auditul intern prin intermediul
angajatilor proprii urmand ca in anul 2010 sa organizeze auditul intern si sa finalizeze Carta de audit intern si
regulamentul general cu privire la functionarea compartimentului de audit intern.
Constienti fiind de faptul ca auditul are rolul de a atesta pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei
financiare a entitatii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori, in primul rand Consiliului de Administratie si
actionarilor in luarea deciziilor economice, apreciind ca s-au aplicat corect Standardele Internationale de
Contabilitate si in acelasi timp, tinand cont de cele mentionate in capitolele III si IV din prezentul raport (a se
vedea anexele), situatiile financiare intocmite si prezentate de SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA se
auditeaza prin exprimarea unei opinii cu rezerva , deoarece auditorul nu a avut posibilitatea participarii la
efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului.

20.4.2. Indicarea celorlalte informatii din documentul de inregistrare care au fost auditate de auditori
Nu este cazul
20.4.3. In cazul in care informatiile financiare din documentul de inregistrare nu au fost extrase din
situatiile financiare auditate ale Emitentului, se mentioneaza sursa acestora si faptul ca nu au fost
auditate
In cadrul prezentului Prospect au fost utilizate informatii financiare neauditate, incheiate la 30 iunie 2010 si 30
iunie 2009, furnizate de catre Emitent.

20.5. Data celor mai recente informatii
Rezultatele primului semestru, reprezentand cele mai recente informatii financiare, sunt prezentate in cadrul
punctului 20.1.

20.6. Informatii financiare intermediare si alte informatii
20.6.1 Daca emitentul a publicat informatii financiare trimestriale sau semestriale de la data ultimelor situatii
financiare auditate, informatiile financiare in cauza trebuie incluse in documentul de inregistrare. Daca
informatiile financiare trimestriale sau semestriale in cauza au fost revizuite
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sau auditate, trebuie inclus, de asemenea, raportul de revizuire sau de audit. Daca nu este cazul, se precizeaza
acest lucru.
Informatiile financiare intermediare se refera la primele 2 trimestre dintr-un exercitiu financiar. A se vedea
Capitolul 3 – Informatii financiare selectate si punctul 20.1. Aceste informatii financiare nu au fost auditate sau
revizuite.

20.6.2. Daca a fost intocmit cu mai mult de noua luni dupa sfarsitul ultimului exercitiu financiar auditat,
documentul de inregistrare trebuie sa contina informatii financiare intermediare, care pot sa nu fie auditate
(caz in care se precizeaza acest lucru), pentru cel putin primele sase luni ale noului exercitiu financiar.
Informatiile financiare intermediare se refera la primele 2 trimestre dintr-un exercitiu financiar. A se vedea
Capitolul 3 – Informatii financiare selectate si punctul 20.1. Aceste informatii financiare nu au fost auditate sau
revizuite.

20.7. Politica de distribuire a dividendelor
Fiecare actiune da dreptul la dividende iar acestea se distribuie actionarilor proportional cu cota de
participare la capitalul social.
Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, in cazul unei societati comerciale ale carei actiuni sunt admise
la tranzactionare, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra
carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta.
Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.De asemenea,
odata cu fixarea dividendelor adunarea generala va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor.
Termenul nu poate fi mai mare de 6 luni de la data AGA de stabilire a dividendelor. In situatia in care adunarea
generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, acestea se vor plati in cel mult 60 de zile de la data
publicarii hotararii AGA de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la
implinirea careia societatea este de drept in intarziere. Dividendele nu se distribuie decat din profitul
determinat conform legii si aprobat in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. In conformitate cu legea
societatilor comerciale, in fiecare an societatea va trebui sa preia 5% din profit pentru formarea fondului de
rezerva, pana in momentul in care acesta va atinge nivelul de 20% din capitalul social.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2007 compania a acordat dividende in valoare de 440.000 lei
(cota de 39% din profitul net) iar in exercitiul financiar din 2008 valoarea dividendelor distribuite a fost de
680.000 lei (cota de 54% din profitul net). In perioada incheiata la 31 decembrie 2009 compania nu a acordat
dividende, optand pentru reinvestirea profitului obtinut.
Emitentul nu poate oferi garantii privind acordarea de dividende in anii urmatori, acestea depinzand de
veniturile viitoare, politica de finantare, factori independenti de vointa companiei, schimbari in ceea ce priveste
fiscalitatea.

20.8. Proceduri judiciare si de arbitraj
Informatii privind orice procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura
in derulare sau potentiala de care emitentul are cunostinta) din ultimele douasprezece
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luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a
profitabilitatii emitentului si a grupului sau o declaratie negativa adecvata.
Emitentul este implicat ca reclamant si reclamat intr-un numar de litigii atat comerciale cat si penale. Pentru
procesele in care Emitentul s-a constituit parte civila are de recuperat sume totale de 189.332 lei.
Prezentam pe scurt in ceea ce urmeaza litigiile in care Emitentul este debitor, la data intocmirii prezentului
Prospect:
1. Debitor S.C TUREP S.R.L Brasov – cu suma de 54.842,64 lei – dosar penal 7319/197/2008 s-a emis extrasul de
pe sentinta penala nr. 1648/2008 prin care condamna pe inculpatul Cirnici Viorel la pedeapsa cu inchisoare 3
ani si 3 luni si-l obliga la plata debitului, sentinta este investita, urmeaza executarea. Debitorul a achizitionat
produse (pompe tip Meyller si Eaton) in valoare totala de 54.902,46 lei conform facturii nr.
1228617/4029/06.12.2005 pentru care a emis fila CEC refuzata la plata pentru suma de 54.842,64 lei pe motiv
lipsa disponibil.
2. Debitor S.C VRODADO S.R.L – cu suma 7.446,96 lei contravaloare facturi, penalitati de intarziere la plata in
suma de 1.003,60 lei si cheltuieli de judecata 42 lei. S-a emis sentinta civila nr. 11811/8.12.2008 prin care s-a
admis actiunea, aceasta a fost investita cu formula executorie si a fost inaintata catre executorul judecatoresc
pentru incasarea debitului. Debitorul a inchiriat un spatiu de productie din cadrul incintei societatii conform
contractului de inchiriere nr. 33/2008. Acesta nu a achitat contravaloarea facturilor in valoare de 7446.96 lei.
3. Debitor S.C DENSOR S.R.L – cu suma de 28.118,81 lei conravaloare facturi, penalitati de intarziere la plata de
7402 lei si cheltuieli de judecata 42 lei – dosar nr. 1500/281/2008. S-a emis sentinta civila nr. 2835/11.03.2008,
s-a admis actiunea, a fost investirea cu formula executorie si a fost inaintata catre biroul executorului
judecatoresc pentru recuperarea debitului, dosarul fiind in faza de executare. Debitorul a inchiriat un spatiu de
productie din cadrul incintei societatii insa nu a achitat contravaloarea facturilor in valoare 38.118,81 lei. Dupa
admiterea cererii de chemare in judecata a achitat suma de 1.000 lei ramanand rest contravalorii de 28.118,81
lei.
4. Debitor S.C SIRTEX GROUP S.R.L – cu suma de 4.723,80 lei contravaloare facturi, penalitati de intarziere la
plata de 864 lei si cheltuieli de judecata 42 lei - Dosar nr. 1698/281/2009. S-a emis sentinta civila nr.
2835/11.03.2008 prin care s-a admis actiunea, aceasta a fost investirea cu formula executorie si a fost inaintata
catre executorul judecatoresc, pentru incasarea debitului. Debitorul a inchiriat un spatiu de productie din
cadrul incintei societatii conform contractului de inchiriere nr. 32/2008. Acesta nu a achitat contravaloarea
facturilor in valoare de 4723.8 lei.
5. Debitor S.C CRID METAL S.R.L – cu suma de 59.796,13 lei contravaloare facturi, penalitati de intarziere la
plata 9.088,88 lei si cheltuieli de judecata 2.625 lei, in faza de judecata - Dosar nr. 4267/281/2010, aflat pe
rolul Judecatoriei Ploiesti, termen 01.09.2010. Debitorul a achizitionat, conform contractului de vanzare nr.
1/2008, un numar de 16 utilaje pentru care a fost emisa factura in valoare totala de 195.417,76 lei. Pana in
prezent debitorul prin plati succesive a achitat suma de 135.621,63.
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Prezentam pe scurt in ceea ce urmeaza litigiile in care Emitentul este parat, la data intocmirii prezentului
Prospect:
1. Creditor S.C. KELLER & KALMBACH S.R.L. – somatie de plata din data de 17.12.2009, pentru sumele de
29.262,10 lei contravaloare facturi si 2.552,01 lei reprezentand dobanda si inflatie – Dosar nr. 28442/179/2009,
aflat pe rolul Judecatoriei Brasov a avut termen de pronuntare pe data de 17.05.2010, unde i s-a admis in parte
actiunea creditoarei, se asteapta comunicarea sentintei. In baza comenzilor urmatoare ale Emitentul, acesta a
achizitionat in continuare diferite produse necesare fluxului de fabricatie, pentru care au fost emise facturi
fiscate achitate partial, iar la data actuala avand o datorie totala restanta totala de 12.262,25 lei
2. Creditor S.C. TOP TOOLS TEHNOLOGY S.R.L. – somatie de plata din data de 19.01.2010, pentru suma de
8.961,01 lei contravaloare facturi – Dosar nr. 1319/301/2010, aflat pe rolul Judecatoriei Sect III Bucuresti, care a
admis actiunea creditoarei, iar instanta s-a pronuntat in data de 07.05.2010, unde i s-a admis actiunea
creditoarei. S-a gresit procedura de comunicare cu Emitentul. Se asteapta recomunicarea sentintei. In baza
comenzilor urmatoare ale Emitentul, acesta a achizitionat diferite produse necesare fluxului de fabricatie
pentru care au fost emise facturi fiscate achitate partial, iar la data actuala avand o datorie toala restanta de
2.291,08 lei
3. Creditor S.C. ROMANIA HIDRO SERVICE S.R.L. – somatie de plata din data de 13.04.2010, pentru suma de
13.423,13 lei contravaloare facturi, penalitati de intarziere la plata 17.555,94 lei – Dosar nr. 5451/318/2010,
aflat pe rolul Judecatoriei Targu Jiu. S-a primit sentinta prin care a fost respinsa irevocabil, actiunea formulata
de creditoare.

20.9. Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale
Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale
Emitentul declara ca nu au avut loc modificari semnificative ale situatiei financiare de la data publicarii
ultimelor date financiare – 30.06.2010.
Comparativ cu datele prezentate in Prospectul de fata Emitentul declara ca nu s-au inregistrat evenimente cu
impact semnificativ asupra situatiei economico-financiara si comerciala a companiei.
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21. Informatii suplimentare
21.1. Capitalul social
Se prezinta urmatoarele informatii de la data celui mai recent bilant contabil inclus in informatiile financiare
istorice:
21.1.1. Cuantumul capitalului subscris
In conformitate cu actul constitutiv al Emitentului, capitalul social subscris este in valoare totala de 13.695.020
lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 136.950.200 actiuni nominative, emise in forma
dematerializata, la valoarea nominala de 0.1 lei fiecare.
21.1.2. Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capitalul, daca acestea exista
Nu este cazul
21.1.3. Numarul, valoarea contabila si valoarea nominala a actiunilor detinute de catre emitent sau in numele
sau ori de catre filialele acestuia
Nu este cazul
21.1.4. Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea
procedurilor de conversie, transfer sau subscriere
Nu este cazul
21.1.5. Informatii privind conditiile care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa
capitalului subscris, dar nevarsat, sau privind orice angajament de majorare a capitalului social
Nu este cazul
21.1.6. Informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al
unui acord conditionat sau neconditionat prevazand acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind
optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera aceste optiuni
Nu este cazul
21.1.7. Evolutia capitalului social in perioada pentru care se furnizeaza informatii financiare istorice, cu
evidentierea oricaror modificari survenite
La 31.12.2007 capitalul social al Emitentului era de 5.996.510 lei, impartit in 599.651 actiuni nominative,
dematerializate, cu o valoare nominala de 10 lei, repartizate dupa cum urmeaza:
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- S.C. AUTOCORA SRL ALEXANDRIA………. 99, 9566 %
- Persoane fizice……………………………………. 0, 0434 %
Capitalul social a fost majorat in anul 2007 cu valoarea de 858000 lei (respectiv 85.800 actiuni), reprezentand
valoarea investitiilor in domeniul retehnologizarii efectuate de S.C. AUTOCORA ALEXANDRIA
La 31.12.2008 capitalul social al Emitentului era de 6.847.510 lei impartit in 684.751 actiuni nominative,
dematerializate, cu o valoare nominala de 10 lei, repartizate dupa cum urmeaza:
- S.C. AUTOCORA SRL ALEXANDRIA………..99, 9620 %
- Persoane fizice………………………………………0, 0380 %
Capitalul social a fost majorat in anul 2008 cu valoarea de 851000 lei (respectiv 85.100 actiuni), reprezentand
valoarea investitiilor in domeniul retehnologizarii efectuate de S.C. AUTOCORA ALEXANDRIA.

In luna decembrie 2009 S.C. AUTOCORA SRL a vandut dreptul de proprietate a 684.491 actiuni emise
de S.C. HIDRAULICA UZINA MECANICA PLOPENI SA , domnului Dinu Danel. Prin urmare capitalul social
al societatii la data de 31-12-2009 este de 6.847.510 lei, impartit in 684.751 actiuni nominative,
dematerializate, cu o valoare nominala de 10 lei, repartizate dupa cum urmeaza :
-

persoane fizice.............................. 100 %

2007

Actionari

Capital social (lei)

5,996,510.00

SC AUTOCORA SRL ALEXANDRIA

99.957%

Numar actiuni

599,651.00

Persoane fizice

0.043%

Valoare nominala

10 lei

Total

100.000%

2008

Actionari

Capital social (lei)

6,847,510.00

SC AUTOCORA SRL ALEXANDRIA

99.962%

Numar actiuni

684,751.00

Persoane fizice

0.038%

Valoare nominala

10 lei

Total

100.000%

2009

Actionari

Capital social (lei)

13,695,020.00

Dinu Danel

99.962%

Numar actiuni

136,950,200.00

Persoane fizice

0.038%

Valoare nominala

0.1 lei

Total

100%
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21.2. Actul constitutiv si statutul
21.2.1. O descriere a obiectului de activitate al emitentului si locul in care acesta este prevazut de actul
constitutiv si statut
Articolul 5 al Actului Constitutiv al Emitentului indica obiectul de activitate al societatii.
Obiectul principal de activitate:
2813 Fabricarea de pompe si compresoare
Obiecte secundare de activitate:
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2540 Fabricarea armamentului si munitiei
2815 Fabricarea lagarelor angrenajelor cutiilor de viteza si elementelor mecanice de transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textile, a imbracamintei si a pielariei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
3511 Productia de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4618 Intermedieri in comertul specializat a produselor cu caracter specific n.c.a.
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4941 Transporturi rutiere de marfuri
5590 Alte servicii de cazare
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriete
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
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7430 Activitati de traducere scrisa si orala interpreti
7120 Activitati de testari si analize tehnice

21.2.2. Rezumatul prevederilor din actul constitutiv, statutul, procedurile si alte reglementari interne ale
emitentului privind membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere

Adunarile Generale ale Actionarilor

Exista doua tipuri de adunari generale, ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin o data pe an, in maximum 5 luni de la
incheierea exercitiului financiar precedent.
De asemenea adunarea generala ordinara se convoaca ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarilor
reprezentand cel putin 5% din capitalul social al Emitentului.Termenul de intrunire al adunarii generale
ordinare a actionarilor nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea a IV-a.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a
tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza
numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista
cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale
persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si
completata de acestia.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, avand printer atributii
urmatoarele:
 sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de
consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau,
dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
 sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie
 sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit
financiar;
 sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie,
respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor
 sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
 sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul
financiar urmator;
 sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa
detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau
cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv al Emitentului nu prevede cerinte mai ridicate de
cvorum si majoritate.
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Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute adunarea ce
se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai
adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o
hotarare pentru:
 schimbarea formei juridice a societatii;
 mutarea sediului societatii;
 schimbarea obiectului de activitate al societatii;
 infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte
asemenea unitati fara personalitate juridical
 majorarea capitalului social
 reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
 dizolvarea anticipata a societatii;
 conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 emisiunea de obligatiuni;
 oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta
aprobarea adunarii generale extraordinare.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta
actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare,
prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de
modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de
schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel
putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Consiliul de Administratie al Emitentului este format din 3 administratori alesi de catre adunarea generala a
actionarilor pentru un mandate de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi. Presedintele Consiliului de
Administratie poate fi si director general, calitate in care conduce si comitetul de directie.
Administratorii pot fi oricand revocati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care
revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.
Sedintele consiliului de administratie vor fi convocate de presedinte sau de catre persoana care ii tine locul,
prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, telegrama, fax sau e-mail, precum si materialele
supuse dezbaterilor, care se vor expedia cu cel putin 5 zile inainte de data fixata, indicandu-se data, ora,
locul si ordinea de zi. Sedintele consiliului de administratie se vor tine fie la sediul societatii, fie in alt loc
indicat in convocare.
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Consiliul de administratie delibereaza in mod valabil in prezenta a minimum doua treimi din numarul
membrilor sai si adopta hotararile cu votul majoritatii administratorilor in functie. Consiliul de administratie
va putea delibera in mod valabil fara indeplinirea si respectarea formalitatilor de convocare, daca toti
administratorii sunt prezenti.
In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza
la numirea unor administrator provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.
Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:







stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii
financiare;
numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
supravegherea activitatii directorilor;
pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea
hotararilor acesteia;
introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii

Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta societatea in raport cu tertii.
Consiliul de Administratie al Emitentului l-a desemnat presedinte al Consiliului pe domnul Dinu Ionel.

Directorii
Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe
unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de
administratie.
Principalele atributii ale comitetului director sunt urmatoarele:
 asigura conducerea activitatii zilnice a societatii;
 propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare a societatii si a
sucursalelor acesteia;
 pregateste documentatia necesara luarii deciziilor de catre consiliul de administratie;
 orice alte atributii date in competenta conducerii societatii de catre consiliul de administratie.
Consiliul de Administratie al Emitentului l-a desemnat pe domnul Petru Breaz Director General.
Gestiunea societatii este controlata de auditori financiari. Auditorii financiari vor fi numiti de catre
adunarea generala ordinara a actionarilor potrivit legii pentru un mandat de maxim 3 ani. Auditorul
financiar al societatii este dna Stefanescu Gabriela, membru CAFR nr. 2329, nascuta la data de 28.04.1957
in Buzau, judetul Buzau, numita in data de 30.10.2009 pentru un mandat de 3 ani.
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Obligatiile auditorilor financiari.
a) sa verifice activitatea societatii si a sucursalelor acesteia;
b) sa verifice bilantul contabil si contul de profit si pierderi din punct de vedere al legalitatii si al
concordantei lor cu registrele societatii, tinerea la zi a acestora din urma si daca evaluarea patrimoniului s-a
facut in conformitate cu regulile stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
c) sa intocmeasca si sa prezinte, anual, adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit, cuprinzand
rezultatele verificarilor intreprinse in exercitarea atributiilor prevazute la lit. b) si propunerile lor referitoare
la bilantul contabil si la repartizarea profitului;
d) sa inspecteze lunar, inopinat, casa si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor proprietate a societatii
sau primite in gaj, cautiune sau depozit;
e) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, sa aduca la cunostinta
actionarilor neregulile in administrare si incalcarile prevederilor statutare si legale mai importante,
constatate in urma verificarilor;
g) sa supravegheze ducerea la indeplinire de catre administratori sau, dupa caz, de catre lichidatori a
dispozitiilor legii si ale prezentului act constitutiv;
h) sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.
Emitentul va audita situatiile financiare dupa admiterea la tranzactionare pe piata reglementata
administrata de SC Bursa de Valori Bucuresti SA utilizand auditori financiari ce au dreptul de a audita
situatiile financiare ale entitatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe pietele
reglementatate. Acestia vor fi inregistrati la CNVM conform protocolului incheiat intre CNVM si Camera
Auditorilor Financiari din Romania.
21.2.3. O descriere a drepturilor, privilegiilor si restrictiilor conexe fiecarei clase de actiuni existente
Actiunile Emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, conferind detinatorilor drepturi si si obligatii
egale, conform legii societatilor comerciale, reglementarilor pietei de capital si ale actiului constitutiv.
Actiunile sunt inscrise in registrul actionarilor, tinut in prezent de catre Depozitarul Central.
21.2.4. O descriere a masurilor necesare pentru modificarea drepturilor actionarilor si, in cazul in care
conditiile sunt mai stricte decat cele minime prevazute de lege, o mentiune a acestui lucru.
Actiunile Emitentului sunt ordinare si confera actionarilor cate un drept de vot pentru fiecare actiune in
parte, proportional cu participarea la capitalul social.
Emitentul va putea emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot, ce confera titularului
dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea
oricarei alte prelevari. Actiunile cu dividend prioritar, fara drept de vot, nu pot depasi o patrime din
capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare.
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21.2.5.O descriere a conditiilor in care sunt convocate adunarile generale anuale si adunarile generale
extraordinare ale actionarilor, inclusiv a conditiilor de admitere in adunarile generale
Aceste informatii se regasesc in cadrul punctului 21.2.2.
21.2.6. Descriere sumara a oricaror prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care ar
putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau prevenirea schimbarii controlului asupra emitentului
Emitentul nu are mentionate in cadrul actului constitutiv sau al regulamentelor interne caluze privind
amanarea, suspendarea sau prevenirea schimbarii controlului asupra societatii.
21.2.7 Mentionarea oricaror prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care stabilesc o
limita peste care participarile la capital trebuie facute publice, dupa caz
Emitentul nu are mentionate in cadrul actului constitutiv sau al regulamentelor interne astfel de prevederi.
In situatia in care actiunile Emitentului vor fi admise la tranzactionare pe piata administrata de SC Bursa de
Valori Bucuresti SA, prevederile actului constitutiv vor fi completate cu urmatoarele:
- in cazul operatiunilor de achizitie sau instrainare de actiuni, precum si in cazul oricaror alte operatiuni,
care fac ca drepturile de vot detinute de o persoana sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din
pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana
respectiva are obligatia sa informeze, in maximum 3 zile lucratoare, in mod concomitent, societatea, CNVM
si piata reglementata pe care sunt tranzactionate respectivele valori mobiliare. Drepturile de vot se
calculeaza pe baza tuturor actiunilor cu drept de vot detinute, chiar daca exercitiul unora sau tuturor
drepturilor de vot este suspendat. De asemenea, notificarea trebuie sa se realizeze prin raportare la toate
actiunile de aceeasi clasa, care au drept de vot.
21.2.8 O descriere a conditiilor impuse de actul constitutiv, statut, carta sau un regulament pentru
modificarea capitalului social, daca aceste conditii sunt mai stricte decat conditiile minime impuse de lege
Actul Constitutiv al Emitentului nu contine prevederi mai stricte decat cele legale in vigoare privind
modificarea capitalului social. Actionarii Emitentului pot recurge la majoarea capitalului social fie prin
emisiunea de noi actiuni fie prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente.
Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu acordul
tuturor actionarilor, in afara de situatia in care aceasta operatiune este realizata prin incorporarea
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
In ceea ce priveste reducerea capitalului social aceasta se poate realiza prin:
 Micsorarea numarului de actiuni
 Reducerea valorii nominale a actiunilor
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 Dobandirea propriilor actiuni urmata de anularea lor
 De asemenea capitalul social mai poate fi redus atunci cand reducerea nu este motivata de
pierderi, prin:
 Scutirea totala sau partial a actionarilor de varsamintele datorate
 Restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu reducerea capitalului
social si calculata egal pentru fiecare actiune
 Alte procedee prevazute de lege
Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a
fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Hotararea va trebui sa respecte minimul de
capital social atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va
fi utilizat pentru efectuarea ei.

22. Contracte importante
Emitentul a incheiat un contract de credit cu Banca Romana de Dezvoltare in calitate de creditor, pentru o
linie de credit in valoare de 1.500.000 lei in vederea sustinerii cheltuielilor curente ale companiei.
Linia de credit a fost acordata Emitentului pe o perioada de 12 luni, dar conform contractului aceasta poate
fi prelungita. Emitentul a garantat creditul primit precum si dobanzile aferente si toate celelalte obligatii
care deriva sau pot deriva din acest contract prin constituirea de garantii reale imobiliare (“Gradul de
indatorare si existenta unor sarcini asupra activelor care ar putea afecta situatia financiara si rezultatele
Hidraulica”).
In perioada 2005-2008 Emitentul a incheiat o serie de contracte de leasing cu BRD Sogelease IFS SA,
subsidiara de leasing a BRD-Groupe Societe Generale, in vederea achizitionarii de mijloace fixe.
Astfel in anul 2005 au fost incheiate 4 contracte de leasing (numerele 6271/ 11-24-2005, 6273/ 11-24-2005,
6274/ 11-24-2005, 6275/ 11-24-2005 ) in valoare de 1,782,565.34 lei.
In anul 2006 Emitentul a incheiat un contract de leasing (nr 6272/ 3-13-2006) in valoare de 37,551.26 lei
pentru achizitia unui alimentator Samys.
In anul 2008 au fost incheiate 4 contracte de leasing pentru achizitia de masini cu comanda numerica (
numerele 14690/ 2-27-2008, 14691/ 2-26-2008, 14702/ 2-27-2008, 14703/ 2-27-2008) in valoare de
3,319,935.81 lei.
Contractele de leasing au fost incheiate pe o perioada de 5 ani.
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Emitentul a respectat conditiile contractelor de finantare (leasing si linia de credit) si nu a suferit pana in
momentul redactarii Prospectului penalitati pentru incalcarea vreunei clauze sau pentru intarzirea platilor.

23. Informatii furnizate de terti, declaratii ale expertilor si declaratii de
interese
23.1 In cazul in care documentul de inregistrare contine o declaratie sau un raport atribuite unei persoane
care actioneaza in calitate de expert, se indica numele, adresa de la locul de munca si calificarile persoanei
in cauza si, dupa caz, orice interese semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent. Daca
raportul sau declaratia au fost intocmite la cererea emitentului, se anexeaza o declaratie prin care se
confirma faptul ca documentele in cauza au fost incluse, in forma si in contextul in care au fost incluse, cu
consimtamantul persoanei care a autorizat continutul acelei parti din documentul de inregistrare.
In cadrul Prospectului au fost utilizate informatii aferente Studiului de Fezabilitate intocmit pentru

Emitent de catre elaboratorul proiectului SC Trade Total Consult SRL. (a se vedea Planurile de
Investitii prezentate in cadrul punctului 5.2.3)
Proiectant general: Centrul de cercetare, creatie si productie Sibiu
Proiectant arhitectura: SC Hausplan Studio SRL
23.2. In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a faptului ca
informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in care
acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte
care ar face ca informatiile reprodus e sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de
asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza.
Nu este cazul

24. Documente puse la dispozitia publicului
In perioada de valabilitate a Prospectului de Oferta, pot fi consultate urmatoarele documente (sau copii ale
acestora):
a) Actul constitutiv al Emitentului
b) Situatiile financiare pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2007, 31 decembrie 2008
si 31 decembrie 2009, precum si rapoartele auditorului financiar,
c) Situatiile financiare neauditate pentru exercitiile financiare incheiate la 30 iunie 2010 si 30 iunie
2009
d) Prospectul de Oferta
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e) Declaratia intocmita de catre reprezentantul legal al Trade Total Consult SRL in vederea utilizarii
informatiilor din cadrul studiului de fezabilitate aferent proiectului Amplasare Panouri Fotovoltaice
Aceste documente vor putea fi consultate, pe suport hartie, la sediul Emitentului si al Intermediarului,
precum si in format electronic pe pagina de internet a Emitentului (www.confidentinvest.ro) si pe cea a
Intermediarului (www.hidraulica-ph.ro).

25. Informatii privind participatiile
Informatii privind intreprinderile la care emitentul detine o proportie a capitalului social care ar putea avea
un impact semnificativ asupra evaluarii patrimoniului, pozitiei financiare sau rezultatelor emitentului.
Nu este cazul

26. Descrierea caracteristicilor actiunilor
26.1. Persoane responsabile
Informatii prezentate in cadrul Cap.1 – Persoane Responsabile
26.2. Factori de risc
Informatii prezentate in cadrul Cap.4 – Factori de risc
26.3. Informatii de baza
26.3.1. Capitalul circulant net

Desi activul circulant net al Emitentului este pozitiv la finalul fiecarei perioade analizate, cea mai
mare parte a acestuia nu este suficient de lichida incat sa fie suficienta pentru ca Emitentul sa isi
poata desfasura activitatea fara a apela la resurse financiare externe.In acest scop compania
utilizeaza o linie de credit in valoare de 1.500.000 lei contractata de la Banca Romana de
Dezvoltare.
26.3.2. Capitaluri proprii si gradul de indatorare

In perioada incheiata la 31.12.2009 nivelul capitalurilor proprii ale Emitentului este de 14.829.000
lei in conformitate cu situatiile financiare incheiate conform Reglementarilor
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Contabile Romanesti. Gradul de indatoare era la 31.12.2009 de 55.21% iar toate datoriile catre
institutiile financiare sunt garantate.
26.3.3. Interesele persoanelor fizice si juridice participante la oferta
SSIF Confident Invest Bucuresti SA declara ca nu are niciun interes pentru Oferta cu exceptia celor care
deriva din buna derulare a contractului de prestare de servicii de investitii financiare incheiat cu Emitentul.

Emitentul declara ca a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura ca informatiile
continute de prezentul prospect sunt reale, exacte si nu sunt de natura a induce in eroare in ceea
ce priveste aspectele semnificative.
26.3.4. Motivele ofertei si utilizarea fondurilor
Emitentul va utiliza sumele obtinute ca urmare a vanzarii pachetului de 97.000.000 actiuni, pentru
finantarea Programului de Investitii (a se vedea prevederile punctului 5.2.3. din cadrul Cap.5 Informatii despre Emitent)
Daca vor fi achizitionate toate actiunile obiect al ofertei la Pretul de Oferta de 0.125 lei, atunci Emitentul va
obtine fonduri brute de 12.125.000 lei. Dupa deducerea comisioanelor si a costurilor aferente derularii
Ofertei Emitentul se asteapta sa obtina fonduri nete in valoare de 11.603.625 lei.
Costurile care vor diminua fondurile brute ale Emitentului se refera in principal la:
 Comisionul Intermediarului in valoare de 4.3% din valoarea subscrisa a ofertei publice, ce include:
1. Comisionul CNVM in urma aprobarii prospectului
2. Comisionul BVB pentru tranzactionarea actiunilor in sectiunea speciala POF(Piata Ofertelor
Publice)
3. Comisionul BVB pentru admiterea Emitentului la tranzactionare
4. Comisionul de distributie
26.4. Informatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite/admise la tranzactionare
26.4.1. Natura si categoria valorilor mobiliare oferite
Actiunile oferite de catre Emitent precum si cele deja existente fac parte din aceeasi clasa de actiuni
ordinare, nominative, denominate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi
drepturi tuturor detinatorilor.
26.4.2. Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare
Legislatia aplicabila valorilor mobiliare ce fac obiectul prezentei Oferte Publice este:
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Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modifcarile ulterioare
Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare
Regulamentul CNVM nr.1/2006
Regulamentul CNVM nr. 31/2006
Regulamentul CE nr.809/2004

26.4.3. Forma si denumirea sub care au fost emise valorile mobiliare, denumirea si adresa entitatii
insarcinate cu efectuarea inregistrarilor necesare
Actiunile Emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, conferind detinatorilor drepturi si si obligatii
egale, conform legii societatilor comerciale, reglementarilor pietei de capital si ale actiului constitutiv.
Actiunile sunt inscrise in registrul actionarilor, tinut in prezent de catre Depozitarul Central situat in
Bucuresti, Str. Fagaras, nr.25, Sector 1.
26.4.4. Moneda in care se face emisiunea
Moneda in care se face emisiunea este LEUL.
26.4.5. Drepturile conexe valorilor mobiliare, inclusiv orice restrictii care le sunt aplicabile

Drepturile conferite de actiuni
Societatile comerciale trebuie sa asigure un tratament egal pentru toti actionarii care se afla in aceeasi
pozitie in ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot in cadrul adunarii generale.
Societatile comerciale admise la tranzactionare trebuie sa asigure un tratament egal tuturor actionarilor
detinatori de actiuni apartinand aceleiasi clase, iar actionarii au obligatia exercitarii drepturilor conferite de
actiuni cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor celorlalti actionari si a interesului prioritar al
Emitentului. Actiunile confera printre altele urmatoarele drepturi actionarilor:
 dreptul de a participa la o parte din activul societatii in caz de lichidare
 de a participa la administrarea societatii participand la Adunarile Generale ale Actionarilor in
vederea luarii deciziilor de gestiune
 de a delega reprezentant in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in conformitate cu
prevederile CNVM
 dreptul de a se retrage din societate in conditiile legii
 dreptul de a actiona societatea in justitie
 dreptul de a fi informat cu privire la activitatea societatii
 dreptul de a convoca Adunarea Generala a Actionarilor in situatia in care detin singuri sau
impreuna cu alti actionari cel putin 5% din capitalul social al companiei
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Dreptul de vot
Orice actiune platita da dreptul la un vot in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. In general in cadrul
AGA actionarii isi exercita voturile proportional cu numarul de actiuni pe care le detin, insa in cadrul
societatilor admise la tranzactionare mebrii consiliului de administratie pot fi alesi prin metoda votului
cumulative.
Alegerea pe baza acestei metode se va face obligatoriu la cererea unui actionar semnificativ. In cazul in care
un actionar solicita alegerea membrilor CA prin metoda votului cumulativ, Consiliul de Administratie al
Societatii va fi obligatoriu format din minim 5 membri.
Prin intermediul acestei metode fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (acele voturi
obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii sale la capitalul
social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multor
persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie.
Administratorii in functie pana la data adunarii generale sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru
alegerea in noul consiliu de administratie.
Pentru exercitarea votului, Consiliul de Administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii
indreptatiti sa fie instiintati si sa isi poata exprima opinia in cadrul Adunarilor Generale. In cazul in care
cvorumul nu este intrunit iar Adunarea Generala este convocata ulterior, data de referinta stabilita initial se
mentine. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 de zile
inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima data.

Dreptul la dividende
Fiecare actiune da dreptul la dividende iar acestea se distribuie actionarilor proportional cu cota de
participare la capitalul social.
Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, in cazul unei societati comerciale ale carei actiuni sunt
admise la tranzactionare, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi
si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta.
Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor. De
asemenea, odata cu fixarea dividendelor adunarea generala va stabili si termenul in care acestea se vor
plati actionarilor. Termenul nu poate fi mai mare de 6 luni de la data AGA de stabilire a dividendelor.
In situatia in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, acestea se vor plati
in cel mult 60 de zile de la data publicarii hotararii AGA de stabiliare a dividendelor in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

Dreptul de preferinta
Atunci cand societatea decide majorarea capitalului social prin noi contributii din partea actionarilor
acestora li se va acorda un drept de preferinta in vederea subscrierii de noi actiuni.Exercitarea dreptului de
preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului
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hotarat de adunarea generala , termen ce nu poate fi mai mic de o luna de la data la care a fost publicata in
Monitorul Oficial hotararea Adunarii Generale.
Dupa expirarea acestui termen actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.
Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea adunarii generale
extraordinare a actionarilor iar Consiliul de Administratie trebuie sa puna la dispozitia AGEA un raport scris,
prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta. De asemenea acest raport va
explica modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor iar hotararea va fi luata in prezenta
actionarilor reprezentand 3 patrimi din capitalul social subscris, cu majoritarea voturilor actionarilor
prezenti.

Clauze de conversie
Nu exista valori mobiliare convertibile in actiuni ale Emitentul, iar Emitentul nu are in circulatie valori
mobiliare convertibile.

Clauze de rascumparare
Unei societati i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane
actionand in nume propriu, dar pe seama societatii in cauza, cu respectarea urmatoarelor conditii:
- autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala extraordinara a
actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi
dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii
hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros,
contravaloarea lor minima si maxima;
- valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau,
nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
- tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate;
- plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale
societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel dobandite
trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.
Restrictiile prevazute mai sus nu se aplica in urmatoarele situatii:
- actiunile dobandite ca urmare a unei hotarari a Adunarii Generale de reducere a capitalului
social
- actiunile dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal
- actiunile integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o
procedura de executare silita impotriva unui actionar, debitor al societatii
- actiunile integral liberate, dobandite cu titlu gratuit
Actiunile proprii dobandite de catre Emitent nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre
societate. De asemenea dreptul la vot conferit de aceste actiuni va fi suspendat pe perioada detinerii lor de
catre societate.
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Emitentul nu deruleaza in prezent un program de rascumparare a actiunilor proprii si nici nu detine actiuni
proprii.
26.4.6. In cazul unei noi emisiuni, o declaratie continand hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul
carora au fost sau vor fi create si emise valorile mobiliare
Prin Hotararea AGEA nr.6/23.07.2010, actionarii Emitentului au decis majorarea capitalului social prin
emiterea unui numar de 97.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei. Hotararea a fost adoptata cu
unanimitate de voturi. Referitor la subscrierea actiunilor in baza dreptului de preferinta al actionarilor
existenti, acestia au votat ridicarea dreptului de preferinta pana la data de referinta.
26.4.7. In cazul unei noi emisiuni, data prevazuta pentru aceasta emisiune
Emitentul nu are in vedere o noua emisiune in afara de cea obiect al prezentei Oferte.
26.4.8. O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare
Nu este cazul.
26.4.9. Indicatii privind existenta oricarei norme privind ofertele publice de achizitii obligatorii sau privind
retragerea obligatorie si rascumpararea obligatorie aplicabile valorilor mobiliare
In conformitate cu legea pietei de capital, o persoana poate derula o oferta publica de cumparare adresata
tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora. In situatia in care ca urmare a ofertei aceasta detine
95% din capitalul social al emitentului sau achizitioneaza peste 90% din actiunile obiect al ofertei, are
dreptul sa ceara celorlalti actionari ca acestia sa-i vanda detinerile la un pret echitabil.
De asemenea, urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate
detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care detine mai mult de 95%
din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil.

Ofertele publice de preluare obligatorii
Conform Legii pietei de capital nr. 297/2004, art.203, alin (1): o persoana care, urmare a achizitiilor sale sau
ale persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, detine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra
unei societati comerciale este obligata sa lanseze o oferta publica adresata tuturor detinatorilor de valori
mobiliare si avand ca obiect toate detinerile acestora cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 luni de
la momentul atingerii respectivei detineri.
Pana la derularea ofertei publice obligatorii drepturile aferente valorilor mobiliare depasind pragul de 33%
din drepturile de vot asupra Emitentului sunt suspendate, iar respectivul actionar si persoanele cu care
acesta actioneaza in mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operatiuni, actiuni ale aceluiasi
Emitent.
Obligativitatea derularii unei oferte publice nu se aplica insa persoanelor care, anterior intrarii in vigoare a
Legii 297/2004, au dobandit pozitia de detinator a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea
prevederilor legale incidente la momentul dobandirii. Aceste persoane vor derula o oferta publica
obligatorie, in conformitate cu alin. (1) mentionat mai sus, numai daca, ulterior intrarii in vigoare a
prezentei legi (297/2004) isi majoreaza detinerile, astfel incat sa atinga sau sa depaseasca 50% din
drepturile de vot ale respectivului Emitent. Pana la derularea ofertei publice, drepturile aferente actiunilor
achizitionate care depasesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul actionar si persoanele cu care acesta
actioneaza in mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operatiuni, actiuni ale aceluiasi Emitent.
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26.4.10. Mentiuni privind ofertele publice de achizitie facute de terti asupra capitalului emitentului in
cursul ultimului exercitiu sau al exercitiului in curs. Trebuie, de asemenea, indicate pretul sau conditiile de
schimb si rezultatul acestor oferte
Nu este cazul.

26.4.11. Regimul fiscal
Informatiile urmatoare prezinta un sumar al celor mai importante consecinte ale detinerii si instrainarii de
actiuni din punctul de vedere al sistemului fiscal din Romania, la momentul intocmirii Prospectului.
Aceste informatii au la baza legile, normele si reglementarile in vigoare la data prezentului Prospect si nu isi
propun sa fie o opinie juridica sau sa abordeze exhaustiv aspectele fiscale ce decurg din achizitia, detinerea
sau instrainarea actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata.
Emitentul recomanda potentialilor investitori ca inainte de a decide asupra oportunitatii achizitionarii
actiunilor sa-si consulte proprii consultanti financiari cu privire la reglementarile fiscale specifice fiecaruia
dintre ei, inclusiv la incidenta tratatelor internationale de evitare a dublei impuneri, precum si cu privire la
potentiale modificari ale legislatiei fiscal.

Persoane fizice
Impozitarea dividendelor

Impozitarea castigurilor de capital

Veniturile din dividende sunt supuse unei cote
de impozitare de 16%, iar sarcina de a
determina si retine impozitul revine entitatii
care plateste dividendele in momentul in care
acestea sunt platite actionarilor. In situatia in
care dividendele distribuite nu au fost platite
pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat
situatiile financiare anuale, impozitul pe
dividende aferent se plateste pana la data de
31 decembrie a anului respectiv.

Operatiunile de vanzare a valorilor mobiliare
implica un castig sau o pierdere rezultata din
diferenta dintre pretul de vanzare si cel de
cumparare, diminuat cu costurile aferente.
Diferenta pozitiva este impozitata cu 16%
indiferent de perioada de detinere a titlurilor.
Impozitul datorat se va plati trimestrial, dupa
primirea din partea Intermediarilor Autorizati a
informatiilor
privind
totalul
castigurilor/pierderilor in forma scrisa pentru
tranzactiile efectuate in cursului fiecarui
trimestru pana la data de 5 a lunii urmatoare
trimestrului.
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Persoane juridice

Impozitarea dividendelor

Impozitarea castigurilor de capital

Dividendele platite de persoane juridice
romane unei alte persoane juridice romane se
supun unui impozit de 16% perceput prin
retinere la sursa de catre societatea care
plateste dividendele.

Operatiunile de vanzare a valorilor mobiliare
implica un castig sau o pierdere rezultata din
diferenta dintre pretul de vanzare si cel de
cumparare, diminuat cu costurile aferente.
Diferenta pozitiva face parte din profitul
impozabil al persoanei juridice si se supune
Impozitul se vireaza pana la data de 25 a lunii cotei unice in vigoare de 16%.
urmatoare lunii in care au fost platite. Nu se
retine impozit in cazul dividendelor platite de
o persoana juridica romana unei alte persoane
juridice
romane,
daca
beneficiarul
dividendelor detine minimum 15%, respectiv
10%, incepand cu anul 2009, din titlurile de
participare ale acesteia la data platii
dividendelor, pe o perioada de 2 ani impliniti
pana la data platii acestora. In situatia in care
dividendele distribuite nu au fost platite pana
la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile
financiare anuale, impozitul pe dividende
aferent se plateste pana la data de 31
decembrie a anului respectiv.
Dividendele primite de la persoane juridice
romane nu sunt venituri impozabile la calculul
impozitului pe profit.
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26.5. Conditiile Ofertei

26.5.1. Conditii, statistici privind oferta, calendar provizoriu si modalitati de solicitare a subscrierii
26.5.1.1 Prezentarea conditiilor care reglementeaza oferta

Tipul Ofertei
Oferta publica primara initiala de vanzare de actiuni ale Emitentului cu numar fix de valori mobiliare oferite.

Numele Ofertantului
SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA cu sediul in Plopeni, Str. Republicii Nr.1, Jud Prahova, Romania,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J29/2033/2003 atribuit in data de 10.12.2003 si
cod unic de inregistrare 15983987 din data de 11.12.2003

Valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei
Actiuni nominative, dematerializate, evidentiate prin inscriere in cont, emise de catre SC Hidraulica
Uzina Mecanica SA Plopeni.
Metoda de intermediere
Metoda celei mai bune executii
Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu
garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite.
26.5.1.2. Valoarea totala a Ofertei

Numarul total de actiuni oferite
97.000.000 actiuni
Fondurile care se estimeaza a fi obtinute
Maxim 12.125.000 lei
Minim 10.670.000 lei
Valoarea Nominala a Actiunilor
0.1 lei
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Pretul de Oferta
Este cuprins intr-un interval, avand ca valoare maxima Pretul de Subscriere si ca valoare minima
(Pretul de Subscriere -0.015 lei).
Se va determina in functie de volumul subscrierilor dupa cum urmeaza:
 In situatia in care numarul de actiuni subscrise depaseste de 2 ori numarul de actiuni oferite, pretul
de oferta va fi pretul maxim, de 0.125 lei/actiune (egal cu pretul de subscriere)
 In situatia in care numarul de actiuni subscrise va depasi cu 50% numarul de actiuni oferite dar
pana la de 2 ori numarul de actiuni oferite, pretul de oferta va fi cu 0.005 lei/actiune mai mic
decat pretul maxim (pretul de subscriere)


In situatia in care numarul de actiuni subscrise va depasi numarul de actiuni oferite cu cel mult
50%, pretul de oferta va fi cu 0.01 lei/actiune mai mic decat pretul maxim (pretul de subscriere)

 In situatia in care numarul de actiuni subscrise va fi inferior numarului de actiuni oferite, pretul de
oferta va fi cu 0.015 lei/actiune mai mic decat pretul maxim (pretul de subscriere)

Indicele de subscriere (IS)
IS ≥ 2
1.5 ≤ IS < 2

Pretul de Subscriere (LEI)
(PS)
(PS)

Pretul de Oferta (LEI)
(PS)
(PS-0,005)

1≤ IS < 1.5

(PS)

(PS-0,010)

IS <1

(PS)

(PS-0,015)

unde,
PS = pretul de subscriere
In momentul inchiderii Ofertei Publice Intermediarul va face disponibil publicului prin intermediul unui
comunicat de presa pretul la care se va realiza tranzactia si indicele de alocare.
Daca in urma stabilirii Pretului de Oferta, acesta va fi inferior pretului de subscriere (0.125lei/actiune)
diferenta dintre pretul de subscriere si cel de oferta va ramane in contul clientilor deschis la Intermediarul
Autorizat.
Informatiile cu privire la indicele de alocare si pretul final vor fi transmise si Comisiei Nationale a Valorilor
Mobiliare.

Pretul de Subscriere
Este pretul maxim la care se vor realiza subscrierile, de 0.125lei/actiune.
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26.5.1.3. Durata de valabilitate a Ofertei, inclusiv orice modificare posibila si o descriere a procedurii de
subscriere

Perioada de valabilitate a Ofertei
Oferta Publica va fi initiata dupa sase zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta.
Oferta se va derula pe o perioada de 15 zile lucratoare, intre data de 12.11.2010 si data de 03.12.2010, cu
posibilitatea prelungirii acestei perioade. Pentru orice modificare a termenilor si conditiilor ofertei se va
solicita acordul CNVM iar acesta va fi facut public prin intermediul unui anunt publicitar. Oferta Publica nu
se poate inchide anticipat.

Conditiile pentru subscrierea in cadrul Ofertei
In cadrul Ofertei pot subscrie orice persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente. De asemenea,
pot subscrie si actionarii existenti. Orice investitor care va isi va exprima intentia de a subscrie actiunile
Emitentului va trebui sa completeze Formularul de Subscriere ce va fi disponibil la sediul Intermediarului
precum si la sediul oricarui alt Intermediar autorizat de CNVM.

Realizarea subscrierilor
Subscrierile se vor realiza zilnic pe toata perioada de valabilitate a prezentei Oferte la sediul Intermediarului
precum si la sediul oricarui Intermediar autorizat de CNVM, intre orele 9-16, ora Romaniei. Exceptie va face
ultima zi de derulare a Ofertei Publice cand subscrierea se va realiza pana la ora 14:30, ora Romaniei. Nu se
vor mai accepta subscrieri din partea Investitorilor dupa expirarea termenului limita. Subscrierile primite
din partea investitorilor vor fi inregistrate de catre Intermediari prin intermediul sistemului electronic al
BVB in piata Ofertelor Publice (POF) pana cel tarziu in data de 03.12.2010 la ora 14:30 ora Romaniei.
Intermediarii autorizati sunt responsabili de deschiderea conturilor clientilor si de respectarea procedurilor
de subscriere in cadrul ofertei, inclusiv de existenta in contul lor de clienti a contravalorii actiunilor
subscrise. Pentru ca subscrierile sa fie valide contravaloarea actiunilor trebuie platita integral.
Subscrierile vor fi efectuate numai cu conditia respectarii prevederilor inscrise in prospectul de oferta
aporbat de CNVM. Intermediarii au obligatia informarii clientilor cu privire la conditiile de derulare a ofertei
si poarta raspunderea cu privire la respectarea prevederilor prospectului de oferta.
Intermediarii verifica in momentul completarii formularelor de subscriere, cerintele de validitate prevazute
in prospectul de oferta si certifica respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor
de subscriere in sistemul de tranzactionare aferent ofertelor publice. Intermediarii pot accepta subscrieri si
pot introduce ordine aferente respectivelor formulare de subscriere numai ulterior transmiterii catre
Intermediarul Ofertei a angajamentului privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei precum si a
prevederilor inscrise in prospectul de oferta aprobat de CNVM.
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Garantarea subscrierii
Oferta se va realiza in intregime pe o baza negarantata. Nu exista nici un angajament din partea
Intermediarului si nici al vreunei entitati de a subscrie vreo portiune din Oferta in situatia in care aceasta ar
ramane nesubscrisa.
26.5.1.4. Indicarea momentului si a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau suspendata si a
posibilitatii sau imposibilitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii

Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare.
Totusi CNVM poate sa dispuna suspendarea derularii ofertei de cate ori considera necesar, pe o peroada de
cel mult 10 zile lucratoare pentru fiecare suspendare, daca exista indicii temeinice privind incalcarea legii
pietei de capital si a reglementarilor emise de CNVM.

26.5.1.5. O descriere a oricarei posibilitati de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a sumelor
excedentare depuse de subscriitori
Subscrierile efectuate nu pot fi reduse.

26.5.1.6. Volumul minim si maxim al unei subscrieri (exprimat fie in numar de valori mobiliare, fie in
valoarea globala a investitiei)
Volumul minim de subscriere este de 10 actiuni iar cantitatile subscrise trebuie sa fie multiplu de 10. Nu
exista un volum maxim de subscriere.

26.5.1.7. Termenul in care poate fi retrasa o solicitare de subscriere, daca investitorii sunt autorizati sa isi
retraga subscrierea
Subscrierile realizate in cadrul Ofertei sunt irevocabile. In situatia in care Prospectul de Oferta va face
obiectul unor amendamente, subscrierile pot fi retrase in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data
publicarii respectivului amendament la Prospectul de Oferta. Pentru retragerea subscrierii, un investitor va
completa Formularul de Revocare in cadrul unitatii unde a subscris.
26.5.1.8. O descriere a metodei si indicarea datelor limita pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare
La inregistrarea unei subscrieri, Intermediarii se vor asigura de existenta a cel putin una din urmatoarele
situatii:
a. in contul investitorului exista un sold disponibil cel putin egal cu valoarea subscrierii
b. in contul contabil al investitorului exista un sold pozitiv net provenit din decontare cel putin egal cu
valoarea subscrierii
c. o banca custode garanteaza decontarea tranzactiei investitorului pentru valoarea subscrierii, la data
efectuarii tranzactiei
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Intermediarul si ceilalti Intermediari autorizati vor avea obligatia de a se asigura de existenta varsamintelor
in contul indicat pentru fiecare ordin de subscriere introdus in piata primara sau de faptul ca acestea vor fi
decontate de catre o banca custode.

Data Tranzactiei - ziua lucratoare in care se desfasoara procesul de executare a tranzactiilor prin
intermediul sistemului electronic al BVB; tranzactiile aferente ofertei se realizeaza ulterior determinarii
indicelui de alocare de catre Intermediar si realizarii alocarii de catre operatorul de piata/de sistem, precum
si dupa scurgerea unei perioade de minimum 24 de ore de la transmiterea de catre operatorul de
piata/sistem a unui anunt primit din partea Intermediarului cu privire la valoarea indicelui de alocare, catre
participantii la piata, pe cale electronica, prin sistemele de comunicare ale acestuia, precum si catre CNVM.

Decontarea si inregistrarea actiunilor alocate in Oferta
Decontarea actiunilor oferite de catre Emitent se va realiza prin intermediul sistemului de compensaredecontare al Depozitarului Central in maximum 3 zile lucratoare de la Data Tranzactiei iar rezultatele
Ofertei vor fi inregistrate in sistemul tinut de Depozitarul Central.

Alocarea actiunilor in caz de suprasubscriere
In situatia in care numarul de actiuni subscrise este inferior numarului de actiuni oferite, fiecare investitor
va primi numarul de actiuni subscrise. In caz de suprasubscriere metoda de alocare va fi considerata “prorata”, actiunile fiind alocate proportional, dupa cum urmeaza:
-

se va calcula indicele de subscriere cu trei (3) zecimale, ca raport intre numarul de actiuni
subscrise si numarul de actiuni oferite

-

volumul fiecarui ordin de subscriere se va imparti la indicele de subscriere iar numarul
astfel obtinut va fi rotunjit in jos pana la cel mai apropiat multiplu de 10 (cantitatile
subscrise trebuie sa fie multiplu de 10-a se vedea capitolul “Termenii si Conditiile Ofertei”)

-

din volumul de actiuni ramase nealocate dupa aceasta faza, vor fi adaugate cate 10 actiuni
la fiecare ordin nou de la ordinul cu volumul cel mai mare pana la ordinul cu volumul cel
mai mic, tinandu-se cont de momentul introducerii subscrierilor in sistem pentru ordinele
cu volum egal

Ajustarea pretului ordinelor de subscriere din subscrierea finala va fi efectuata de catre BVB conform
indicelui de subscriere. In cazul in care nu se va subscrie intreg numarul de actiuni, actiunile ramase
nesubscrise vor fi anulate.
Ordinele ajustate ca volum si ca pret (daca este cazul), vor fi reintrodse in Sistemul de Tranzactionare in
vederea procesarii.
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Conform Instructiunii CNVM nr. 3/2007, in cazul in care, anterior realizarii alocarii, Intermediarul Ofertei
sau operatorul de piata/de sistem constata ca in sistemul de tranzactionare aferent ofertelor publice au
fost introduse ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului de
oferta, intermediarii care au validat si introdus respectivele ordine au obligatia de a le retrage astfel incat
acestea sa nu fie luate in calcul la alocare. In cazurile aplicabile, se va realiza un nou anunt cu privire la
valoarea indicelui de alocare. Intermediarii mentionati anterior au obligatia de a informa, in scris, cu privire
la retragerea ordinului, operatorul de piata/de sistem, Intermediarul Ofertei, precum si investitorul al carui
formular de subscriere nu respecta prevederile prospectului de oferta si pentru care se retrage ordinul.
Intermediarii care au introdus in sistemul de tranzactionare al unui operator de piata/de sistem aferent
ofertelor publice ordine aferente unor formulare de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului
de oferta sunt direct si integral raspunzatori fata de respectivii clienti ale caror ordine nu sunt luate in calcul
la realizarea alocarii conform prevederilor prospectului de oferta, precum si de eventualele prejudicii
cauzate de eventualele consecinte sau daune care ar putea aparea ca urmare a corectiei intervenite.
26.5.1.9. O descriere integrala a modalitatilor de publicare a rezultatelor ofertei si indicarea datei de
publicare
Investitorii vor fi notificati cu privire la numarul de actiuni subscrise de catre Intermediarul prin care a
realizat subscrierea prin transmiterea in 24 de ore a confirmarii executarii ordinului de subscriere. In 2 zile
lucratoare de la data emiterii de catre CNVM a confirmarii primirii notificarii privind rezultatele Ofertei,
Intermediarul va publica un anunt in 2 ziare de circulatie nationala privind gradul de subscriere.
26.5.1.10. O descriere a procedurii de exercitare a oricarui drept preferential de subscriere, a
transferabilitatii drepturilor de subscriere si a regimului aplicat drepturilor de subscriere neexercitate
Nu este cazul
26.5.1.11 Documente necesare realizarii subscrierii in cadrul Ofertei Publice
Documentele necesare acceptarii Formularelor de Subscriere sunt cele standard deschiderii de cont
conform legislatiei pietei de capital in vigoare si normelor si procedurilor interne proprii fiecarui
Intermediar Autorizat.
Conform Regulamentului CNVM nr. 5/2008, Intermediarul Autorizat va prelua in evidenta sa urmatoarele
informatii legate de orice client persoana fizica, care are obligatia sa le furnizeze sub semnatura:

a) numele si prenumele complet ale clientului si orice alte nume folosite (de exemplu,
pseudonim);
b) locul si data nasterii;
c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine;
d) numarul si seria documentului de identitate;
e) data eliberarii documentului de identitate si entitatea care l-a emis;
f) domiciliul stabil/resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras,
judet/sector, cod postal, tara);
g) cetatenia, nationalitatea si tara de origine;
h) calitatea de rezident/nerezident;
i) telefon/fax;
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j) scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea reglementata;
k) denumirea si locul desfasurarii activitatii/ocupatia;
l) functia publica detinuta, daca este cazul;
m) numele beneficiarului real, daca este cazul.
Totodata Intermediarul va pastra o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul trebuie sa
prezinte documente de identitate cu fotografie, emise in conditiile legii de organele abilitate legal.
Intermediarul este obligat sa verifice informatiile primite de la client, pe baza documentelor primare
primite de la acesta.
Intermediarii Autorizati trebuie sa preia in evidentele lor, dupa caz, urmatoarele informatii legate de client,
persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, care are obligatia sa le furnizeze:
a) denumirea;
b) forma si structura juridica;
c) numarul, seria si data certificatului de inregistrare/documentului de inregistrare la Oficiul
National al Registrului Comertului sau la autoritati similare ori echivalente;
d) capitalul social subscris si varsat;
e) codul unic de inregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine;
f) institutia de credit si codul IBAN;
g) lista persoanelor cu drept de semnatura in cont, a administratorilor, a persoanelor cu functii
de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului si specimenul de semnatura al acestora;
h) adresa completa a sediului social/sediului central sau, dupa caz, a sucursalei;
i) structura actionariatului/asociatilor;
j) telefon, fax si, dupa caz, e-mail, pagina de internet;
k) scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea reglementata;
l) numele/denumirea beneficiarului real.
Clientul, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, va prezenta urmatoarele documente, iar
Intermediarul Autorizat va retine, dupa caz, copii certificate ale acestora:
a) actul constitutiv/contractul de societate si statutul;
b) imputernicirea pentru persoana care reprezinta clientul, daca aceasta nu este reprezentantul
legal;
c) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (pentru societatile
comerciale) sau de autoritatile similare din statul de origine si documentele echivalente pentru celelalte
tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile ce tin de
identificarea clientului;
d) o declaratie semnata de catre reprezentantii legali cu privire la activitatea desfasurata de client si la
functionarea legala a acestuia.
Intermediarul Autorizat va lua masurile de identificare a persoanelor fizice care intentioneaza sa actioneze
in numele clientului, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, potrivit politicilor si
procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, si va analiza documentele in baza carora
persoanele sunt mandatate sa actioneze in numele persoanei juridice.
Documentele prezentate de client, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica,
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vor include traducerea legalizata in limba româna in cazul in care documentele originale sunt
intocmite in alta limba.

26.5.2. Planul de distribuire si de alocare a valorilor mobiliare
26.5.2.1. Diversele categorii de potentiali investitori carora le sunt oferite valorile mobiliare. Daca oferta se
face simultan pe pietele din mai multe tari si daca o transa a fost sau este rezervata anumitor piete,
indicarea acestei transe
Oferta Publica se va realiza numai pe piata din Romania, neexisand transe rezervate anumitor piete. Orice
persoana fizica sau juridica, romana sau straina poate subscrie in cadrul prezentei Oferte.
26.5.2.2. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului, se indica daca principalii sai
actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa
subscrie la oferta sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.
In cadrul Ofertei pot subscrie si actionarii existenti. Pana la data intocmirii Prospectului nu se cunoaste daca
principalii actionari ai Emitentului sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere
intentioneaza sa subscrie si nici daca vreo persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.
26.5.2.3. Informatii inainte de alocare
a) Divizarea ofertei in transe: transe rezervate investitorilor institutionali, micilor investitori si salariatilor
emitentului si orice alte transe
Oferta nu este divizata in transe
b) Conditiile in care poate fi exercitat dreptul de redistribuire, dimensiunea maxima a unei astfel de
redistribuiri si orice procentaj minim aplicabil diverselor transe
Nu este cazul.
c) Metoda de alocare sau metodele aplicabile transei micilor investitori si a celei a salariatilor emitentului,
in cazul suprasubscrierii acestor transe redistribuiri si orice procentaj minim aplicabil diverselor transe
Nu este cazul.
d) O descriere a regimului preferential prestabilit care se aplica, in momentul alocarii, anumitor categorii
de investitori sau anumitor grupuri (inclusiv a programelor privind prietenii si rudele), procentajul din oferta
rezervat in acest sens si criteriile de includere in categoriile sau grupurile in cauza
Nu este cazul.
e) Informatii privind posibilitatea ca tratamentul aplicat subscrierilor sau solicitarilor de subscriere, in
momentul alocarii, sa depinda de intreprinderea care le face sau prin intermediul careia sunt facute
Nu este cazul.
f) Dupa caz, indicati cuantumul tinta minim pentru alocarile individuale in transa micilor investitori.
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Nu este cazul.
g) Conditiile de inchidere a ofertei si data la care oferta ar putea fi inchisa cel mai devreme
Oferta nu poate fi inchisa anticipat.
h) Informatii privind posibilitatea efectuarii de subscrieri multiple; in cazul in care nu sunt permise, modul
de administrare a subscrierilor multiple
Pot fi efectuate subscrieri multiple.
26.5.2.4. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul care le-a fost alocat si informatii
privind posibilitatea demararii tranzactiilor inainte de aceasta notificare
Procedura este descrisa in cadrul punctului 26.5.1.9.
26.5.2.5. Supraalocare si prelungire
Nu este prevazuta o procedura de supraalocare si prelungire
26.5.3. Stabilirea pretului
26.5.3.1. Pretul la care vor fi oferite valorile mobiliare
Consiliul de Administratie al Emitentului a hotarat in privinta pretului de vanzare al actiunilor prin Decizia
nr. 12/25.07.2010 iar procedura de stabilire a pretului este descrisa in cadrul punctului 26.5.1.1.
26.5.3.2. O descriere a procedurii de publicare a pretului de oferta
In momentul inchiderii Ofertei Publice Intermediarul va face disponibil publicului prin intermediul unui
comunicat de presa pretul la care se va realiza tranzactia si indicele de alocare.
26.5.3.3.Daca actionarii emitentului beneficiaza de un drept preferential de subscriere si daca acest drept
este restrans sau anulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune daca actiunile trebuie platite in
numerar, precum si motivele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari.
A se vedea punctul 26.9.2.
26.5.3.4. Daca exista sau ar putea exista o diferenta importanta intre pretul ofertei publice si costul efectiv
suportat in numerar de catre membri ai organelor de administrare, conducere si supraveghere sau de catre
membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au achizitionat in
cadrul tranzactiilor efectuate in cursul ultimului exercitiu financiar sau pe care au dreptul sa le
achizitioneze, se prezinta o comparatie intre contributia publicului in cadrul ofertei publice si contributia
efectiva in numerar a acestor persoane
Nu este cazul
26.5.4. Plasamentul si subscrierea
26.5.4.1. Numele si adresa coordonatorului (coordonatorilor) ofertei in general si a diverselor parti ale
acesteia si, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele si
adresa intermediarilor din diversele tari in care se desfasoara oferta
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Coordonatorul Ofertei este Intermediarul SSIF Confident Invest Bucuresti SA, cu sediul in Bucuresti, Str.
Nerva Traian, nr. 7, Bl. M66, Sc. 2, Parter, Sector 3, Tronson 2/4, inregistrata la Registrul Comertului cu
numarul J40/10309/1995, cod unic de inregistrare 8057584, decizie CNVM 1939/24.06.2003.
26.5.4.2. Numele si adresa agentilor de plata si ale depozitarilor din fiecare tara participanta
Depozitarul si agentul de plata este SC Depozitarul Central SA, situat in Bucuresti, Str. Fagaras, nr.25, Sector
1.
26.5.4.3. Denumirea si adresa entitatilor care s-au angajat ferm sa subscrie emisiunea si ale celor care s-au
angajat sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel
mai bun pret. Se indica principalele caracteristici ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. Daca subscrierea
ferma nu vizeaza intreaga emisiune, se indica cota parte care nu a fost subscrisa. Se indica cuantumul global
al comisionului de investitie si al comisionului de garantie (pentru subscrierea ferma)
Subscrierea Ofertei nu este garantata. De asemenea nicio entitate nu s-a angajat sa subscrie o parte din
Oferta in cazul in care aceasta ar ramane nesubscrisa.
26.5.4.4. Momentul in care acordul de subscriere ferma a fost sau va fi onorat
Nu este cazul.
26.6. Admiterea la tranzactionare
26.6.1. Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitari de admitere la
tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o piata reglementata sau pe piete echivalente, caz in care se
indica pietele in cauza. Aceste informatii trebuie precizate fara a se lasa impresia ca admiterea la
tranzactionare va fi cu siguranta aprobata. Se indica, daca sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care
vor fi admise la tranzactionare valorile mobiliare
In acest moment actiunile Emitentului nu sunt tranzactionate pe nicio piata de capital organizata.
Emitentul va solicita admiterea la tranzactionare pe piata reglementata administratat de SC Bursa de Valori
Bucuresti SA, conform Hotararii AGEA, in termen de cel mult 30 de zile de la data de inchidere a Ofertei.
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, art. 95, Emitentul publica intr-un cotidian de circulatie nationala
un anunt cu privire la aprobarea/respingerea cererii de admitere, in termen de maximum şapte zile de la
data aprobarii/respingerii. Daca cererea de admitere a valorilor mobiliare pe piata reglementata este
respinsa, investitorii pot solicita returnarea fondurilor in maximum 60 de zile de la data publicarii anuntului
privind respingerea cererii. Sumele varsate de catre respectivii investitori sunt inapoiate acestora, fara a li se
percepe comisioane sau speze, in termen de maximum trei zile lucratoare de la data primirii cererii de
returnare a fondurilor de catre Emitent.
26.6.2. Se mentioneaza toate pietele reglementate sau toate pietele echivalente pe care, dupa cunostintele
emitentului, sunt deja tranzactionate valori mobiliare apartinand categoriei din care fac parte si cele care
urmeaza a fi oferite sau admise la tranzactionare
Nu este cazul.
26.6.3. Daca, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicita admiterea
la tranzactionare pe o piata reglementata, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeasi
categorie sau daca sunt create valori mobiliare din alte categorii care vor
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face obiectul unei investitie publice sau private, se indica natura acestor operatiuni, precum si numarul si
caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul acestor operatiuni
Nu este cazul.
26.6.4. Informatii detaliate privind entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca
intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotatii de vanzare si cumparare;
o descriere a principalelor caracteristici ale angajamentului lor
Nu este cazul.
26.6.5. Stabilizare: in cazul in care un emitent sau un actionar care doreste sa vanda a acordat o optiune de
supraalocare sau s-a propus in alt fel desfasurarea unor actiuni de stabilizare a pretului pentru o oferta
26.6.5.1. - se mentioneaza faptul ca stabilizarea este posibila, ca nu exista nici o asigurare ca ea va avea loc
si ca poate fi oprita in orice moment
Nu este cazul.
26.6.5.2. - se indica inceputul si sfarsitul perioadei in care poate avea loc stabilizarea
Nu este cazul.
26.6.5.3. - se precizeaza identitatea persoanei responsabile pentru stabilizare in fiecare tara implicata, cu
exceptia cazului in care aceste informatii nu sunt cunoscute in momentul publicarii
Nu este cazul.
26.6.5.4. - se mentioneaza faptul ca activitatile de stabilizare pot conduce la stabilirea unui pret de piata
mai ridicat decat cel care ar predomina in alte conditii
Nu este cazul.

26.7. Detinatori de valori mobiliare care doresc sa vanda
26.7.1. Numele si adresa profesionala a persoanelor sau a entitatilor care ofera spre vanzare
valorile mobiliare detinute; se indica natura functiei ocupate sau a altor relatii importante avute
de potentialii vanzatori cu emitentul sau oricare dintre predecesorii sau afiliatii sai in cursul
ultimilor trei ani
Ofertantul este SC Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni SA cu sediul in Plopeni, Str. Republicii Nr.1,

Jud Prahova, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J29/2033/2003
atribuit in data de 10.12.2003 si Cod Unic de Inregistrare 15983987 din data de 11.12.2003
26.7.2. Numarul si categoria de valori mobiliare oferite de fiecare dintre detinatorii care doresc sa
vanda
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Numarul total de actiuni oferite este de 97.000.000. Actiunile Emitentului sunt actiuni nominative,
dematerializate, conferind detinatorilor drepturi si si obligatii egale, conform legii societatilor
comerciale, reglementarilor pietei de capital si ale actiului constitutiv.
26.7.3. Contract de restrictionare
Actionarul majoritar al Emitentului, dl Dinu Danel, s-a obligat fata de Emitent sa nu vanda sau sa
instraineze in vreun fel cu titlu gratuit sau oneros, sa nu ofere, gajeze, aloce, acorde orice fel de
optiuni sau orice alte drepturi, sa nu isi asume nicio obligatie de vanzare sau sa nu incheie orice fel
de contracte cu privire la sau in legatura cu Actiunile detinute la capitalul social al Emitentului sau
orice drepturi aferente acestora, pe o perioda de 180 zile de la inceperea Ofertei.
26.8. Cheltuieli aferente emisiunii
26.8.1. Cuantumul total net al fondurilor incasate in urma emisiunii/ofertei si o estimare a
cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei
Informatii descrise in cadrul punctului 26.3.4.
26.9. Diluare
26.9.1. Cuantumul si procentajul diluarii determinate direct de oferta
La data de 30 iunie 2010 capitalul social al Emitentului era de 13.695.020 lei. Inainte de majorarea
capitalului social actionariatul Emitentului se prezenta astfel:
 Domnul Dinu Danel detine un numar de 136.898.200 actiuni, corespunzator unui procent
de 99.962%
 Domnul Potra Valer detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui procent de
0.0095%
 Domnul Meirosu Constantin detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui
procent de 0.0095%
 Doamna Ciobanu Camelia detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui procent
de 0.0095%
 Domnul Matache Dumitru detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui procent
de 0.0095%
26.9.2. In cazul unei oferte de subscriere adresate actionarilor existenti, cuantumul si procentajul diluarii
determinate direct de eventualul lor refuz de a subscrie
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Actionarii existenti la data intocmirii Prospectului prezentei Oferte si-au ridicat in unanimitate
dreptul de preferinta in ceea ce priveste achizitionarea actiunilor la valoarea nominala pentru
obtinerea unei cat mai bune distributii a actiunilor in vederea listarii Emitentului la Cota BVB.
Cu toate acestea, Hotararea AGEA de majorare a capitalului social lasa liber dreptul actionarilor
existenti de a subscrie in Oferta Publica la Pretul Ofertei.
In cazul majorarii de capital cu 70.82% prin subscrierea integrala a actiunilor obiect al ofertei si in
cazul in care actionarii deja existenti nu vor subscrie in Oferta Publica, actionariatul Emitentului se
va modifica dupa cum urmeaza:
 Domnul Dinu Danel detine un numar de 136.898.200 actiuni, corespunzator unui procent
de 58.51%
 Domnul Potra Valer detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui procent de
0.006%
 Domnul Meirosu Constantin detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui
procent de 0.006%
 Doamna Ciobanu Camelia detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui procent
de 0.006%
 Domnul Matache Dumitru detine un numar de 13.000 actiuni, corespunzator unui procent
de 0.006%
 Alti actionari care detin impreuna 97.000.000 actiuni, corespunzator unui procent de
41.46%
26.10. Informatii suplimentare
26.10.1. Daca in nota privind valorile mobiliare sunt mentionati consilieri care au legatura cu
oferta, o declaratie precizand calitatea in care au actionat acestia.
Nu este cazul.
26.10.2. Se precizeaza ce alte informatii din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau
examinate de catre auditori si daca acestia au elaborat un raport. Se prezinta raportul in intregime sau, cu
aprobarea autoritatii competente, un rezumat al acestuia.
Nu este cazul.
26.10.3. In cazul in care nota privind valorile mobiliare contine o declaratie sau un raport atribuite unei
persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica numele, adresa de la locul de munca si calificarile
persoanei in cauza si, dupa caz, orice interese semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent.
Daca raportul sau declaratia au fost intocmite la cererea emitentului, se anexeaza o declaratie prin care se
confirma faptul ca documentele in cauza au fost incluse, in forma si in contextul in care au fost incluse, cu
consimtamantul persoanei care a autorizat continutul acelei parti din nota privind valorile mobiliare.
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In cadrul Prospectului au fost utilizate informatii aferente Studiului de Fezabilitate intocmit pentru Emitent
de catre elaboratorul proiectului SC Trade Total Consult SRL. (a se vedea Planurile de Investitii prezentate in
cadrul punctului 5.2.3)
Proiectant general: Centrul de cercetare, creatie si productie Sibiu
Proiectant arhitectura: SC Hausplan Studio SRL
26.10.4. In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a faptului ca
informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in care
acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte
care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de
asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza.
Nu este cazul.
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Emitentul si Intermediarul declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prospectul de
oferta sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ
continutul acestuia.

Emitentul
SC. Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A.
Presedinte CA
Dinu Ionel

Intermediarul
SSIF Confident Invest Bucuresti SA
Presedinte/Director General
Ghergus Nicolae
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