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RRAAPPOORRTTUULL  DDEE  GGEESSTTIIUUNNEE  AALL  AADDMMIINNIISSTTRRAATTOORRIILLOORR  

pprriivviinndd  rreezzuullttaatteellee  eeccoonnoommiiccoo  ffiinnaanncciiaarree  llaa  3311..1122..22001100  

  

  

  
S.C PRIMCOM S.A.  este o societate  pe actiuni infiintata prin Decizia  

Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr. 1071/1990 si  H.G.R. nr. 

597/1992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului 

Bucuresti  sub nr.J40/1070/1991 si are Codul Unic de Inregistrare RO 

1584200, cu sediul in Bucuresti, str. Stirbei Voda nr.166, bl.20C, parter, 

sector 1. 

 

SSoocciieettaatteeaa  aarree  uunn  ccaappiittaall  ssoocciiaall  ssuubbssccrriiss  ssii  vvaarrssaatt  llaa  3311..1122..22001100  ddee  33..665533..994400  

lleeii,,  iimmppaarrttiitt  iinn  11..446611..557766  aaccttiiuunnii  ccuu  oo  vvaallooaarree  nnoommiinnaallaa  ddee  22,,5500  lleeii..  AAccttiiuunniillee  

ssoocciieettaattiiii  ssuunntt  ttrraannzzaaccttiioonnaattee  ppee  ppiiaattaa  RRAASSDDAAQQ..  

    

EEvvoolluuttiiaa  ssttrruuccttuurriiii  aaccttiioonnaarriiaattuulluuii  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  iinn  aannuull  22001100  eessttee  

uurrmmaattooaarreeaa::  

  

AAccttiioonnaarrii  NNuummaarr  aaccttiiuunnii  

llaa    3311..1122..22000099  

          NNuummaarr  aaccttiiuunnii  

          llaa    3311..1122..22001100  

                  PPoonnddeerree  

                          --%%--  

FFoonndduull    PPrroopprriieettaatteeaa  11..115544..223344  11..115544..223344  7788,,99771199%%  

SS..II..FF  227700..774433  227700..774433  1188,,552244%%  

AAccttiioonnaarrii  ddiivveerrssii  3366..559999  3366..559999  22,,55004411%%  

TTOOTTAALL  11..446611..557766  11..446611..557766  110000,,000000%%  
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LLaa  rraanndduull  eeii,,  ssttrruuccttuurraa  aaccttiioonnaarriiaattuulluuii  SSCC  FFOONNDDUULL  PPRROOPPRRIIEETTAATTEEAA  SSAA,,  eessttee  

uurrmmaattooaarreeaa  (conform site-ului oficial al societatii)::  

ACTIUNILE SI ACTIONARIATUL FONDULUI PROPRIETATEA LA 31 DECEMBRIE  2010  

 

 

Sursa: Fondul Proprietatea 

  

DDoommeenniiuull  pprriinncciippaall  ddee  aaccttiivviittaattee  aall  ssoocciieettaattiiii  rreepprreezziinnttaa  ttrraannzzaaccttiiii  iimmoobbiilliiaarree,,  

ccoodd  CCAAEENN  668822,,  aannuummee  aaccttiivviittaattii  iimmoobbiilliiaarree  aassuupprraa  bbuunnuurriilloorr  pprroopprriiii  ssaauu  

iinncchhiirriiaattee,,  iiaarr  oobbiieeccttuull  ddee  aaccttiivviittaattee  pprriinncciippaall  iinncchhiirriieerreeaa  ssaauu  ssuubbiinncchhiirriieerreeaa  

bbuunnuurriilloorr  iimmoobbiilliiaarree  pprroopprriiii  ssaauu  iinncchhiirriiaattee,,  ccoodd  CCAAEENN  66882200,,  aassaa  ccuumm  eessttee  

ddeeffiinniitt  iinn  AAccttuull  ccoonnssttiittuuttiivv  mmooddiiffiiccaattoorr  ssii  aaccttuuaalliizzaatt  iinn  ffoorrmmaa  ccoonnssoolliiddaattaa..  
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RRaappoorrttuull  ddee  ggeessttiiuunnee  ccoonncceennttrreeaazzaa  ssii  aannaalliizzeeaazzaa  pprriinncciippaalleellee  aassppeeccttee  

eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarree  ccuu  ccaarree  ssoocciieettaatteeaa  ss--aa  ccoonnffrruunnttaatt  iinn  aannuull  22001100,,  

iiddeennttiiffiiccaanndd  ttoottooddaattaa  vviiiittooaarree  eevvoolluuttiiii  ssii  tteennddiinnttee..    

UUnn  pprriimm  eelleemmeenntt  ddee  aannaalliizzaa  rreepprreezziinnttaa  ccaaddrruull  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  iinn  ccaarree  

ffuunnccttiioonneeaazzaa  ssoocciieettaatteeaa,,  pprreeccuumm  ssii  ssttaarreeaa  ppiieetteeii  iinn  ccaarree  ssoocciieettaatteeaa  ooppeerreeaazzaa..  

  

IInn  aacceeaassttaa  aannaalliizzaa,,  ccaaddrruull  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  iinn  ccaarree  ssoocciieettaatteeaa  iissii  ddeessffaassooaarraa  

aaccttiivviittaatteeaa  ssaa  mmiiccrrooeeccoonnoommiiccaa,,  jjooaaccaa  uunn  rrooll  iimmppoorrttaanntt  iinn  aannaalliizzaa  aaccttiivviittaattiiii  

ddeessffaassuurraattee..  IImmppuullssuull  ccrriizzeeii  ffiinnaanncciiaarree  ddiinn  aauugguusstt  22000077  ss--aa  aammpplliiffiiccaatt,,  

uurrmmaarree  llaagg--uurriilloorr,,  iinn  aannuull  22001100,,  iiaarr  eeffeecctteellee  iinndduussee  iinn  eeccoonnoommiiaa  rroommaanneeaassccaa,,  

rreessppeeccttiivv  iinnssttaabbiilliittaatteeaa  ppiieetteelloorr,,  ccrriizzaa  ddee  iinnccrreeddeerree  ssii  ddee  lliicchhiiddiittaattee,,  aauu  

ddeetteerrmmiinnaatt  ccoonnttiinnuuaarreeaa  rreecceessiiuunniiii  eeccoonnoommiiccee..  SSooccuurriillee  ssiimmeettrriiccee  ssii  aassiimmeettrriiccee  

ttrraannssmmiissee  ddee  ccrriizzaa  eeccoonnoommiiccaa  iinn  eeccoonnoommiiiillee  eeuurrooppeennee  aauu  iinncceeppuutt  ssaa  ffiiee  

rreessiimmttiittee  ssii  iinn  eeccoonnoommiiaa  rroommaanneeaassccaa  iinncceeppaanndd  ccuu  uullttiimmuull  ttrriimmeessttrruu  aall  aannuulluuii  

22000088,,  eellee  ccoonnttiinnuuaanndd  ssaa  pprroodduuccaa  eeffeeccttee  ppee  iinnttrreegg  ppaarrccuurrssuull  aannuulluuii  22000099  ssii,,  

mmaaii  aalleess,,  iinn  aannuull  22001100..  

  

Apetitul dezlantuit pentru dezvoltarea imobiliara a spatiilor de birouri si a 

centrelor comerciale din anul 2007 si inceputul anului 2008 s-a transformat 

treptat, pe fondul crizei imobiliare globale, a contractiei creditului si a lipsei 

de lichiditate, intr-o criza de supraproductie (de supraoferta) in domeniu, 

relevant fiind consistentul stoc de spatii de birouri si comerciale existent pe 

parcursul anului 2010. 
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Sfarsitul anului 2008 a consemnat o stagnare a tranzactiilor imobliare, atat in 

privinta vanzarilor cat si in materia locatiunii, formarea noilor preturi de 

echilibru fiind probabil intarziata de neadaptarea ofertei agregate la noile 

conditii ale pietei. Asa cum am estimat in rapoartele de gestiune anterioare, 

piata imobiliara romaneasca se va acorda trendului pietelor globale, ecartul 

ajustarilor urmand sa fie influentat si de hazardul specific al pietei interne, 

de « spiritul lautaresc » si apetitul necontrolat. Aceasta viziune, impartasita 

de specialisti in domeniul macroeconomic1 a fost confirmata de realitatea 

economica a anilor 2009 si 2010.  

 

Pe de alta parte, incepand cu anul 2009, constrangerile cererii agregate, 

intre care ne referim la reducerea volumului creditarii, inasprirea conditiilor 

de acordare a imprumuturilor si cresterea riscului bancar, conditiile 

macroeconomice si anticipatiile rationale, au determinat  scaderea preturilor 

pe piata imobiliara, cu o corectie semnificativa si in domeniul locatiunii. 

Stocul pentru spatiile de birouri, cat si spatiile comerciale disponibile pentru 

inchiriere a crescut permanent in anii 2009-2010, pe fondul restrangerii 

activitatii economice, aceste suprafete reprezentand sute de mii de metrii 

patrati disponibili pentru locatiune, in cea mai mare parte spatii noi sau 

modernizate.  

  

IInn  aacceesstt  ccoonntteexxtt  ggeenneerraall,,  vvaallooaarreeaa  nnoommiinnaallaa  uunniittaarraa  aa  cchhiirriiiilloorr  aa  ccuunnoossccuutt  

ssccaaddeerrii  ddrraassttiiccee  ddee  5500--6600%%,,  cchhiirriiaassiiii  aavvaanndd  llaa  ddiissppoozziittiiee  nnuummeerrooaassee  vvaarriiaannttee  

                                                 
1
 Ne referim la analizele si articolele publicate de Lara Christensen, economist-sef  pentru Europa de Est al Danske 

Bank, Cushman & Wakefield sau Marinel Burduja, la sfrasitul anului 2007 si inceputul anului 2008, precum si la 

Michel Aglietta care analizeaza critic produsele financiare derivate si sesizeaza impactul lor asupra pietelor globale. 
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ddee  rreellooccaarree  ssii  oo  ppllaajjaa  mmaarree  ddee  ooppttiiuunnii  llaa  ppllaattaa  pprriinncciippaalluulluuii  ((cchhiirriieeii))  ssaauu  cchhiiaarr  

aa  ddaattoorriiiilloorr  ssaauu  ppeennaalliittaattiilloorr  ccoonnttrraaccttuuaallee..  NNuu  ppuuttiinnee  aauu  ffoosstt  ccaazzuurriillee  iinn  ccaarree,,  

ppeennttrruu  aa  nnuu  ppiieerrddee  cclliieennttiiii,,  pprreettuull  llooccaattiiuunniiii  aa  ddeevveenniitt  uunnuull  ssiimmbboolliicc,,  iinn  ssaarrcciinnaa  

llooccaattaarruulluuii  rraammaannaanndd  ppllaattaa  uuttiilliittaattiilloorr  ccoonnssuummaattee..  AAcceeaassttaa  rreeaalliittaattee  aa  ppiieetteeii  

llooccaattiiuunniiii  eessttee  ccoonnffiirrmmaattaa  ddee  nnuummeerrooaasseellee  aarrttiiccoollee  aappaarruuttee  iinn  pprreessaa  ddee  

ssppeecciiaalliittaattee  ppee  ppaarrccuurrssuull  aannuulluuii  22000099,,  22001100  ssii  llaa  iinncceeppuuttuull  aannuulluuii  22001111,,  ccuu  

rreeffeerriirree  llaa  ::  

• Ziarul Financiar, in editia din 29 ianuarie 2010, publica in prima pagina articolul 

intitulat “De un an cautam chiriasi pentru o cladire de birouri”,  cu referire la un 

imobil situat la intersectia str. Frumoasa cu Calea Victoriei.  

• Ziarul Financiar, in editia din 13 ianuarie 2010, publica in prima sa pagina 

articolul “Birouri cu 10 euro/metrul patrat poti gasi acum in aproape tot 

Bucurestiul”, articol care se refera si la constatarea situatiei de fapt conform careia 

« chiriasii vor face legea pe piata spatiilor de birouri, unde multe etaje sunt 

goale ». 

• Ziarul Financiar, editia din 9 iunie 2009, « Micii comercianti nu fac fata vanzarilor 

slabe : 20 de magazine inchise in centrul comercial Unirea », precum si « Vrem 

chirii mai mici. Retailerul de telefoane mobile GSM Proton, detinut de Vodafone 

Romania, incearca sa diminueze cu 30% costurile cu chiriile pana la finalul lunii 

iulie ». 

••  Ziarul Financiar, editia din 23 iulie 2009, « Primul lacat pe un mall : Armonia 

Center din Braila se inchide pentru cel putin sase luni » si «  Renegociaza orice 

incepand cu chiriile. Zsolt Szalay, seful MOL Romania, spune ca este un moment 

bun pentru a renegocia chiriile, chiar daca proprietarilor nu le place ».  

••  Saptamana Financiara, editia din 14 februarie 2011, « Cladirile office goale – 

pierderi de sute de mii de euro pentru proprietari ».  
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UUnn  aall  ddooiilleeaa  eelleemmeenntt  iiddeennttiiffiiccaatt  rreepprreezziinnttaa  pprriinncciippaalleellee  rriissccuurrii  ccaarree  ppoott  aaffeeccttaa  

ppiiaattaa  ssii  iimmpplliicciitt  ssoocciieettaatteeaa..  IInnttrree  aacceessttee  rriissccuurrii  aamm  iiddeennttiiffiiccaatt  rriissccuurrii  aattaassaattee  

ccaaddrruulluuii  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssii  ppiieetteeii  iinn  ccaarree  ooppeerraamm,,  pprreeccuumm  ssii  rriissccuurrii  llaa  nniivveell  

mmiiccrroo--  ssii  mmeezzooeeccoonnoommiicc,,  rreessppeeccttiivv  ::  

  

  rriissccuurrii  iinndduussee  aassiimmeettrriicc  pprriinn  eeffeecctt  ddee  aannttrreennaarree  ggeenneerraattee  ddee  rreecceessiiuunneeaa  

eeccoonnoommiiccaa  ssii  iinneexxiisstteennttaa  uunnoorr  mmaassuurrii  aannttiiccrriizzaa  ssii  aannttiicciicclliiccee  ::  aarriieerraatteellee  

eeccoonnoommiiccee  ssii  iinnddiisscciipplliinnaa  ffiinnaanncciiaarraa  --  nneerreessppeeccttaarreeaa  tteerrmmeenneelloorr  ddee  ppllaattaa  

ppeennttrruu  oobblliiggaattiiiillee  ccoonnttrraaccttaattee,,  ccrreesstteerreeaa  iinnssoollvveenntteeii  ssoocciieettaattiilloorr  ccoommeerrcciiaallee,,  

««  ccoossttuull  »»  ccoommppoorrttaammeennttuulluuii  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarr  ddiisscciipplliinnaatt  aall  SSCC  

PPRRIIMMCCOOMM  SSAA;;  

  rriissccuurrii  iinndduussee  ssiimmeettrriicc  pprriinn  eeffeecctt  ddee  aannttrreennaarree  ggeenneerraattee  ddee  ppoolliittiiccaa  

mmoonneettaarraa  ssii  ddee  eevvoolluuttiiaa  ssiisstteemmuulluuii  bbaannccaarr  ::  nniivveelluulluuii  mmeeddiiuu  aall  ddoobbaannzziiii  

ppaassiivvee  pprraaccttiiccaattee  iinn  ssiisstteemmuull  bbaannccaarr  ssii  ccaappaacciittaatteeaa  ddee  ffrruuccttiiffiiccaarree  aa  

aaccttiivveelloorr  ffiinnaanncciiaarree  aallee  ssoocciieettaattiiii,,  ccoorreellaattiivv  ccuu  nneecceessaarruull  ddee  ffiinnaannttaarree  ssii  

rreeffiinnaannttaarree  aall  sseeccttoorruulluuii  gguuvveerrnnaammeennttaall  ;;  

  rriissccuurrii  ddiirreeccttee  ggeenneerraattee  ddee  ddeezzeecchhiilliibbrreellee  ddiinnttrree  ooffeerrttaa  ssii  cceerreerreeaa  

aaggrreeggaattaa  iinn  ddoommeenniiuull  iimmoobbiilliiaarr  ssii  aall  ppiieetteeii  llooccaattiiuunniiii  ::  ssuupprraaooffeerrttaa  ddee  ssppaattiiii  

ddiissppoonniibbiillee,,  ssttooccuull  mmaarree  ddee  ssppaattiiii  nnooii  ssii  mmooddeerrnniizzaattee,,  rreessttrraannggeerreeaa  

cclliieenntteelleeii  ssii  tteennddiinnttaa  ddee  rreellooccaarree  iinn  llooccaattiiii  iieeffttiinnee  ssiittuuaattee  iinn  aaffaarraa  zzoonneelloorr  

cceennttrraallee  ;;  

  rriissccuurrii  aattaassaattee  ccaaddrruulluuii  mmiiccrroo--  ssii  mmeezzooeeccoonnoommiicc  ::  ccuuaannttuummuurrii  rriiddiiccaattee  

aallee  pprreettuulluuii  llooccaattiiuunniiii  iinn  aaccttuuaalluull  ccoonntteexxtt  eeccoonnoommiicc  ddeetteerrmmiinnaa  sseelleeccttiiaa  

aaddvveerrssaa  ((  sseelleeccttaarreeaa  cclliieennttiilloorr  ddiissppuussii  ssaa  ppllaatteeaassccaa  ccoossttuull  rriiddiiccaatt  aall  

llooccaattiiuunniiii  ppooaattee  eelliimmiinnaa  cclliieennttiiii  ppee  tteerrmmeenn  mmeeddiiuu  ssii  lluunngg  ccaarree  nnuu  



 7

ddeessffaassooaarraa  aaccttiivviittaattii  ccuu  mmaarrjjee  mmaarrii  ddee  pprrooffiitt  ssaauu  ccaarree  nnuu  ssuunntt  ddiissppuussii  ssaa  

aassuummee  rriissccuurriillee  aassuummaattee  ddee  cclliieennttiiii  sseelleeccttaattii)),,  hhaazzaarrdduull  mmoorraall  

((ssttiimmuullaarreeaa  aaddvveerrssaa))  pprriinn  ccaarree  cclliieennttiiii  sseelleeccttaattii  ssuunntt  ddeetteerrmmiinnaattii  pprriinn  pprreettuull  

llooccaattiiuunniiii  ssaa  aalleeaaggaa  pprrooiieeccttee  ddee  aaffaacceerrii  ccuu  pprrooffiittaabbiilliittaattee  rriiddiiccaattaa  ssii  

ppoossiibbiilliittaattee  ddee  eesseecc  ccrreessccuuttaa,,  ccaattaa  vvrreemmee  pprrooiieecctteellee//aaffaacceerriillee  mmaaii  rriissccaannttee  

ssuunntt  aassoocciiaattee  ccuu  rraannddaammeennttee  mmaaii  bbuunnee,,  iinnffoorrmmaattiiaa  iimmppeerrffeeccttaa  ssaauu  

aassiimmeettrriiccaa,,  ppee  ddee  oo  ppaarrttee  iinnttrree  ssoocciieettaattee  ssii  cclliieennttiiii  ssaaii  ((cclliieennttiiii  aauu  mmuulltt  

mmaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaattiiii  ddeesspprree  ppoorrpprriiaa  ssoocciieettaattee  ssii  ddeesspprree  rriissccuurriillee  llaa  ccaarree  

eessttee  ssuuppuussaa)),,  iiaarr  ppee  ddee  aallttaa  ppaarrttee  ddiinnttrree  ssoocciieettaattee  ssii  iinnssttiittuuttiiiillee  ddee  ccrreeddiitt  

((iinnssttiittuuttiiiillee  ddee  ccrreeddiitt  ddeettiinn  mmuulltt  mmaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaattiiii  iinn  ppiiaattaa  ccrreeddiittuulluuii  ssii  aall  

eevvoolluuttiieeii  aacceesstteeiiaa  ppee  tteerreemmeenn  mmeeddiiuu  ssii  ssccuurrtt  aattuunnccii  ccaanndd  nneeggoocciiaazzaa  

ddoobbaannzziillee  ppaassiivvee  ccuu  cclliieenntteellaa  nneebbaannccaarraa))  ;;  

  

  rriissccuurrii  aattaassaattee  ppoolliittiicciilloorr  ssoocciieettaattiiii  ::  ««  mmiiooppiiaa  »»  eeccoonnoommiiccaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  

ddee  pprreeffeerriinnttaa  kkeeyynneessiiaannaa  ppeennttrruu  tteerrmmeennuull  ssccuurrtt  ssii  iiggnnoorraarreeaa  tteerrmmeennuulluuii  

lluunngg,,  pprreeffeerriinnttaa  ppeennttrruu  rreezzuullttaattee  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarree  ddee  eexxcceeppttiiee  ssii  

ddiissttrriibbuuiirreeaa  ddee  ddiivviiddeennddee  ssuubbssttaannttiiaallee  ccaattrree  aaccttiioonnaarrii,,  ffooccaalliizzaarreeaa  iinn  

uurrmmaattooaarreellee  eexxeerrcciittiiii  ffiinnaanncciiaarree  ppee  ppoolliittiicciillee  ddee  ccoosstt--kkiilllliinngg    ((ssiinngguurraa  ccaallee,,  

iinn  ppeerriiooaaddeellee  ddee  rreecceessiiuunnee  eeccoonnoommiiccaa  ssii  ddee  ddeezzeecchhiilliibbrruu  iinn  ppiiaattaa  ddee  

ooppeerraarree,,  ddee  ccrreesstteerree  aa  pprrooffiittuulluuii  ccoommppaanniieeii,,  iinn  ccoonnddiittiiiillee  uunnoorr  pprreevveeddeerrii  

bbuuggeettaarree  nneessuusstteennaabbiillee  iinn  pprriivviinnttaa  vveenniittuurriilloorr  ssii  aall  pprrooffiittuulluuii))  iinn  

ddeettrriimmeennttuull  ddeezzvvoollttaarriiii  ssii//ssaauu  mmooddeerrnniizzaarriiii..  

  

UUnn  aalltt  eelleemmeenntt  ddeetteerrmmiinnaanntt  iinn  aannaalliizzaa  rreepprreezziinnttaa  ccaalliittaatteeaa  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  ssii  

aall  aaddmmiinniissttrraarriiii  ssoocciieettaattiiii..  MMaannaaggeemmeennttuull  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  eessttee  aassiigguurraatt  
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ssttrruuccttuurraall  ssii  ffuunnccttiioonnaall  pprriinn  ddiirreeccttoorruull  ggeenneerraall  ssii  ddiirreeccttoorruull  eeccoonnoommiicc,,  

iimmpprreeuunnaa  ssii  iinn  lliimmiitteellee  ssttaabbiilliittee  ddee  lleeggee,,  aacctteellee  ccoonnssttiittuuttiivvee  ssii  oorrggaanneellee  

ssttaattuuttaarree  aallee  ssoocciieettaattiiii  ((aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  ssii  ccoonnssiilliiuull  ddee  

aaddmmiinniissttrraattiiee)),,  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ccoonnttrraaccttuull  ddee  mmaannddaatt  iinncchheeiiaatt..  SScchheemmaa  

oorrggaanniizzaattiioonnaallaa  ssiimmppllaa  ssii  eeffiiccaaccee  aa  ssoocciieettaattiiii  ssii  nnuummaarruull  rreedduuss  aall  ppeerrssoonnaalluulluuii  

ssaallaarriizzaatt  aauu  ddeetteerrmmiinnaatt  oo  ssttrruuccttuurraa  ffuunnccttiioonnaallaa  ddee  ttiipp  TTAAYYLLEERR  ccuu  cceennttrree  

((ggrruuppuurrii))  ddee  ddeecciizziiee,,  ffoorrmmuullaa  eellaassttiiccaa  iinn  ccaarree  aannaalliizzaa  ssii  ddeecciizziiaa  eessttee  aassuummaattaa  

ccoolleeccttiivv  ssii  nnuu  uunnaa  iieerraarrhhiiccaa  ddee  ttiipp  FFAAYYOOLL..    

EEvvoolluuttiiaa  ppeerrssoonnaalluulluuii  ssaallaarriizzaatt  ssii  aall  mmaannggeemmeennttuulluuii  ssoocciieettaattiiii  iinn  ppeerriiooaaddaa  

22000088--22001100  eessttee  rreeddaattaa  iinn  ffiigguurraa  uurrmmaattooaarree  ::  
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Salariati

Management

  

DDiiaaggrraammaa  ccoonnffiirrmmaa  ppoolliittiiccaa  ddee  ccoosstt--kkiilllliinngg    aaddooppttaattaa  ddee  ssoocciieettaattee  iinn  uullttiimmiiii  

aannii,,  iiaarr  oo  ccoorreeccttaa  aannaalliizzaa,,  ccaannttiittaattiivvaa,,  aa  ssiittuuaattiieeii  eevviiddeennttiiaazzaa  ccaa  ddiinn  aacceesstt  

ppuunncctt  nnuu  mmaaii  ssuubbzziissttaa  ccoonnddiittiiiillee  ssii  rreessuurrsseellee  ((uummaannee))  nneecceessaarree  ccrreesstteerriiii  

vveenniittuurriilloorr  ssaauu  pprrooffiittuulluuii..  AAnnaalliizzaa  ttrreebbuuiiee  ssaa  ppoorrnneeaassccaa  ddee  llaa  uunn  nniivveell  nneecceessaarr,,  

ppee  ccaarree  ll--aamm  ddeennuummii  ««  nnaattuurraall  »»,,  ddee  ppeerrssoonnaall  ssaallaarriizzaatt  ccaarree  aassiigguurraa  

ffuunnccttiioonnaarreeaa  nnoorrmmaallaa  aa  ssoocciieettaattiiii  ((iinnddeeppeennddeenntt  ddee  vvaalloorriillee  pprrooiieeccttiieeii  

bbuuggeettaarree)),,  nniivveell  ppee  ccaarree  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  ll--aa  aattiinnss,,  iinn  ooppiinniiaa  nnooaassttrraa..    
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VVoomm  iinnttrroodduuccee  llaa  aacceesstt  mmoommeenntt  iinn  aannaalliizzaa  ssii  uunn  eelleemmeenntt  ccaalliittaattiivv,,  rreessppeeccttiivv  

nniivveelluull  ddee  ffoorrmmaarree  pprrooffeessiioonnaallaa  ((ssttuuddiiii  ssii  ffoorrmmaarree  pprrooffeessiioonnaallaa))..  

RReessuurrssaa  uummaannaa  aa  ssoocciieettaattiiii,,  llaa  ddaattaa  ddee  3311..1122..22001100,,  aarree  uurrmmaattooaarreeaa  ssttrruuccttuurraa  

ddee  ffoorrmmaarree  pprrooffeessiioonnaallaa  ::  

CCaatteeggoorriiee      

ffuunnccttiioonnaallaa  

SSttuuddiiii  

mmeeddiiii  

SSttuuddiiii  

mmeeddiiii  

ssppeecciiaallii--

ttaattee  

SSuuppeerriiooaarree  MMaasstteerr  SSttuuddiiii  

mmuullttiippllee  

II..  MMaannaaggeemmeenntt    

ddiinn  ccaarree  ::  

          

ddiirreeccttoorr          

ggeenneerraall  ((11))  

    22  

eeccoonnoomm..    

&&  jjuurriiddiiccee  

22  

eeccoonnoomm..  

&&jjuurriiddiiccee  

��  ddooccttoorraatt  

��  CCEECCCCAARR  

��  UUNNPPRRLL  

    ddiirreeccttoorr    

          eeccoonnoommiicc  ((11))  

    11  

eeccoonnoomm..  

  ��  CCEECCCCAARR  

��  CCCCFFRR  

IIII..  SSaallaarriiaattii  ((99))      22  33  

eeccoonnoomm..  

44  

33  eeccoonnoomm..  

&&  11  jjuurriidd..  

11  

eeccoonnoomm..  

  

  

NNoottaa  ::    CCEECCCCAARR  ––    CCoorrppuull  eexxppeerrttiilloorr  ccoonnttaabbiillii  ssii  aall  ccoonnttaabbiilliilloorr  aauuttoorriizzaattii  ddiinn  RRoommaanniiaa  

                      CCAAFFRR          --    CCaammeerraa  aauuddiittoorriilloorr  ffiinnaanncciiaarrii  ddiinn  RRoommaanniiaa  

                    UUNNPPRRLL        --    UUnniiuunneeaa  nnaattiioonnaallaa  aa  pprraaccttiicciieenniilloorr  iinn  rreeoorrggaanniizzaarree  ssii  lliicchhiiddaarree  ddiinn  RRoommaanniiaa  

                    CCCCFFRR          --  CCaammeerraa  CCoonnssuullttaannttiilloorr  ffiissccaallii  ddiinn  RRoommaanniiaa  

AAnnaalliizzaa  ccaalliittaattiivvaa  aa  ssttrruuccttuurriiii  pprreezzeennttaattee  iinn  ttaabbeell  rreelleevvaa  uunn  nniivveell  ddee  ffoorrmmaarree  

ffooaarrttee  bbuunn  aattaatt  llaa  nniivveelluull  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  ssoocciieettaattiiii,,  --  ccuu  rreeffeerriirree  llaa  

ssppeecciiaalliizzaarreeaa  mmuullttiippllaa  iinn  ddoommeenniiuull  eeccoonnoommiicc  ssii  jjuurriiddiicc  --,,  ccaatt  ssii  aall  ssaallaarriiaattiilloorr..  

VVeenniittuurriillee  rreeaalliizzaattee  llaa  3311  ddeecceemmbbrriiee  22001100  ddee  ccaattrree  ssoocciieettaattee  aauu  ffoosstt  oobbttiinnuuttee  

ddiinn  iinncchhiirriieerrii,,  aassoocciieerrii  iinn  ppaarrttiicciippaattiiuunnee,,  pprreessttaarrii  sseerrvviicciiii  ((rreepprreezzeennttaanndd  
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rreeccuuppeerraarreeaa  ccoonnttrraavvaalloorriiii  uuttiilliittaattiilloorr  ppuussee  llaa  ddiissppoozziittiiaa  aassoocciiaattiilloorr  pprriinn  

ssoocciieettaatteeaa  nnooaassttrraa  ::  eenneerrggiiaa  eelleeccttrriiccaa,,  eenneerrggiiaa  tteerrmmiiccaa,,  tteelleeffoonn,,    ssaalluubbrriittaattee,,  

aammoorrttiizzaarree,,  eettcc)),,  pprreeccuumm  ssii  ddiinn    ddoobbaannzziillee  iinnccaassaattee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittaattiillee  SSCC  

PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  ccoonnssttiittuuiittee  iinn  ddeeppoozziittee  llaa  tteerrmmeenn  llaa  BBaannccaa  CCoommeerrcciiaallaa  RRoommaannaa,,  

ssii  BBaannccppoosstt    ..                                          

  

VVeenniittuurriillee  oobbttiinnuuttee  ddee  ssoocciieettaattee  iinn  aannuull  ppee  ccaarree  iill  aannaalliizzaamm,,  ccoommppaarraattiivv  ccuu  

pprreevveeddeerriillee  bbuuggeettaarree  ssuunntt  pprreezzeennttaattee,,  iinn  ssttrruuccttuurraa,,  iinn  ffiigguurraa  ssii  iinn  ttaabbeelluull  

uurrmmaattoorr    ::  

41.16%

58.84%

Venituri din

exploatare %

Venituri

financiare %

 

      --  RROONN  --    

AAccttiivviittaatteeaa  BB..VV..CC..    

22001100  

RREEAALLIIZZAATT  

22001100  

%%  

EExxppllooaattaarree    11..222255..000000  11..447700..440066  112200..0044  

FFiinnaanncciiaarr    11..550000..000000  22..110011..553366  114400,,1111  

EExxcceeppttiioonn..    00  00  00  

TTOOTTAALL  22..772255..000000  33..557711..994422  113311,,0088  

    

IInn  aannaalliizzaa  ddaatteelloorr  ccoonnttiinnuuttee  iinn  ttaabbeelluull  ddee  mmaaii  ssuuss  ttrreebbuuiiee  aavvuutt  iinn  vveeddeerree  

ffaappttuull  ccaa  ::  
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  RReeaalliizzaarriillee  BBVVCC--uulluuii  ppeennttrruu  aannuull  22001100  aauu  iinnrreeggiissttrraatt    oo  ccrreesstteerree  ddee  

3311,,0088%%,,  ffaattaa  ddee  BBVVCC--uull  aapprroobbaatt  ppeennttrruu  aannuull  22001100,,  iinn  ccoonnddiittiiiillee  ddeeoosseebbiitt  

ddee  ddiiffiicciillee  rreeffeerriittee;;    

  ggrraadduull  mmeeddiiuu  ddee  ooccuuppaarree  aall  ssppaattiiiilloorr  iinn  aannuull  22001100  aa  ssccaazzuutt,,  ccoommppaarraattiivv  

ccuu  aannuull  22000099,,  ddee  llaa  5555,,8855%%  llaa  4477,,9933%%,,  ccuu  iinnfflluueennttaa  ddiirreeccttaa  aassuupprraa  

vveenniittuurriilloorr  ddiinn  eexxppllooaattaarree,,  uurrmmaanndd  aassttffeell  ttrreenndduull  ggeenneerraall  aall  ppiieetteeii  ;;  

  mmaannaaggeemmeennttuull  pprruuddeenntt  ssii  ppeerrffoorrmmaanntt  aall  lliicchhiiddiittaattiilloorr  ssoocciieettaattiiii  aa  ccoonndduuss  

llaa,,  ppee  ddee  oo  ppaarrttee,,  iinnccaassaarreeaa  ccrreeaanntteelloorr  nnaassccuuttee  ddiinn  ddeerruullaarreeaa  ccoonnttrraacctteelloorr  

ssii  ccoonnssttiittuuiirreeaa  ddee  ddeeppoozziittee  bbaannccaarree  ppee  tteerrmmeenn  ssccuurrtt,,  ,,  iiaarr  ppee  ddee  aallttaa  ppaarrttee  

llaa  ppllaassaarreeaa  ddiissppoonniibbiilliittaattiilloorr  llaa  rraannddaammeennttee  ffooaarrttee  rriiddiiccaattee  ssii  nneeggoocciieerreeaa  

ddoobbaannzziilloorr  ppaassiivvee  bbaannccaarree  ddiirreecctt  ccuu  ttrreezzoorreerriiiillee  iinnssttiittuuttiiiilloorr  ddee  ccrreeddiitt..  

  

Evolutia, in perioada 2008-2010, a veniturilor SC PRIMCOM SA este redata in 
diagrama urmatoare : 
  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2008 2009 2010

Venituri totale

Venit expl.

Venit finan.

 
Nota : valorile sunt exprimate in mii RON 

  

DDiinnaammiiccaa  vveenniittuurriilloorr  ssoocciieettaattiiii  iinn  ppeerriiooaaddaa  aannaalliizzaattaa  ssee  cciirrccuummssccrriiee,,  iinn  mmoodd  

ffiirreesscc,,  eevvoolluuttiieeii  ccaaddrruulluuii  ssii  ssppaattiiuulluuii  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  iinn  ccaarree  ffuunnccttiioonneeaazzaa..    
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AAnnuull  22000077  aa  rreepprreezzeennttaatt  uunn  mmoommeenntt  ddee  mmaaxxiimm  aall  aavvaannttuulluuii  eeccoonnoommiicc,,  iinn  

ccaarree  ppiiaattaa  iimmoobbiilliiaarraa  ssii  aa  llooccaattiiuunniiii  aa  jjuuccaatt  uunn  rrooll  iimmppoorrttaanntt,,  ddaarr  iinncceeppaanndd  ccuu  

ssffaarrssiittuull  aannuulluuii  ssii,,  mmaaii  aalleess,,  iinncceeppuuttuull  aannuulluuii  22000088,,  ssooccuurriillee  ccrriizzeeii  ffiinnaanncciiaarree  

ddiinn  SSUUAA  aauu  ffoosstt  rreessiimmttiittee  ssii  ddee  eeccoonnoommiiiillee  eeuurrooppeennee..  PPrrooppaaggaarreeaa  aassiimmeettrriiccaa  aa  

ssooccuurriilloorr  iinn  eeccoonnoommiiiillee  eeuurrooppeennee  aa  ddeetteerrmmiinnaatt  aannuummiittee  llaagg--uurrii    ddee  pprrooppaaggaarree,,  

sseennss  iinn  ccaarree  pprriimmeellee  sseemmnnee  aallee  ccrriizzeeii  ffiinnaanncciiaarree,,  ttrraannssffoorrmmaattaa  iinn  ccrriizzaa  

eeccoonnoommiiccaa,,  aauu  ffoosstt  rreessiimmttiittee  iinn  RRoommaanniiaa  llaa  ssffaarrssiittuull  aannuulluuii  22000088,,  iiaarr  aannuull  

22000099  aa  ccoonnffiirrmmaatt  iinnttrraarreeaa  iinn  rreecceessiiuunnee..  IInn  nnooiillee  ccoonnddiittiiii  mmaaccrrooeeccoonnoommiiccee,,  

cceerreerreeaa  aaggrreeggaattaa  ss--aa  rreessttrraannss,,  ppiieetteellee  aauu  iinnttrraatt  iinn  ddeezzeecchhiilliibbrruu,,  ccrreeddiittuull  

bbaannccaarr  nneegguuvveerrnnaammeennttaall  ss--aa  pprraabbuussiitt,,  iiaarr  eeccoonnoommiissiirreeaa  ssii--aa  rreedduuss  vvoolluummuull  

aaggrreeggaatt..    

  

TTrreenndduull  ddee  ssccaaddeerree  aa  vveenniittuurriilloorr  ttoottaallee  aallee  ssoocciieettaattiiii  uurrmmaarreessttee  ccaaddrruull  

mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  rroommaanneesscc,,  iiaarr  sscchhiimmbbaarreeaa  ssttrruuccttuurriiii  vveenniittuurriilloorr  rreefflleeccttaa,,  ppee  

ddee  oo  ppaarrttee  rreessttrraannggeerreeaa  cceerreerriiii  ppee  ppiiaattaa  iimmoobbiilliiaarraa,,  iiaarr  ppee  ddee  aallttaa  ppaarrttee  

««  ssccuummppiirreeaa  »»  ccrreeddiittuulluuii  bbaannccaarr,,  ccaarree  aassttffeell  aa  ddeetteerrmmiinnaatt  ssii  ccrreesstteerreeaa  

nniivveelluulluuii  ddoobbaannzziilloorr  ppaassiivvee  llaa  ddeeppoozziitteellee  ccoonnssttiittuuiittee..  IInn  aacceesstt  ccoonntteexxtt  

eeccoonnoommiicc  ddiiffiicciill,,  vveenniittuurriillee  ddiinn  eexxppllooaattaarree,,  ccoommppaarraattiivv  ccuu  pprreevveeddeerriillee  

bbuuggeettaattee,,  aauu  ffoosstt  iinnddeepplliinniittee  iinn  pprrooppoorrttiiee  ddee  112200,,0033%%,,  iiaarr  vveenniittuurriillee  ttoottaallee  

aallee  ssoocciieettaattiiii  iinn  pprrooppoorrttiiee  ddee  114400,,1100%%  ffaattaa  ddee  bbuuggeettuull  ddee  vveenniittuurrii  ssii  

cchheellttuuiieellii  aannggaajjaatt  ppee  aannuull  22001100..    

  

PPeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  vveenniittuurriilloorr  ttoottaallee  ssoocciieettaatteeaa  aa  aannggaajjaatt  cchheellttuuiieellii,,  ccaarree  ssee  

pprreezziinnttaa,,  iinn  ssttrruuccttuurraa,,  aassttffeell  ::                                                                                                              
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--RROONN  --  

AAccttiivviittaattee

aa  

BBVVCC    22000099  BBVVCC    22001100  CChheellttuuiieellii    22001100  %%  

EExxppllooaattaarree  11..880000..000000  11..770044..000000  22..226699..227722  113333..1177  

FFiinnaanncciiaarraa  --  --  --    

EExxcceeppttiioonn..  --  --  --    

TTOOTTAALL  11..880000..000000  11..770044..000000  22..226699..227722  113333..1177  

  

RReevveenniimm  iinn  aacceesstt  mmoommeenntt  llaa  aannaalliizzaa  vveenniittuurriilloorr  ssoocciieettaattiiii,,  ccaarree  rraappoorrttaatt  llaa  

pprreevveeddeerreeaa  bbuuggeettaarraa  ssttaabbiilliittaa  ssii  aapprroobbaattaa  ppeennttrruu  aannuull  22001100,,  rreepprreezzeennttaa  uunn  

oobbiieeccttiivv  ddee  nneerreeaalliizzaatt  iinn  ccoonnddiittiiiillee  eevvoolluuttiieeii  eeccoonnoommiiccee  ssii  aallee  ppiieetteeii  iimmoobbiilliiaarree,,  

aassttffeell  iinnccaatt,,  rreeccaalliibbrraarreeaa  cchheellttuuiieelliilloorr  aa  rreepprreezzeennttaatt  ssiinngguurraa  ccaallee  ppeennttrruu  

oobbttiinneerreeaa  ddee  pprrooffiitt  ddiinn  eexxppllooaattaarree,,  ccaatt  ssii  iinnddeepplliinniirreeaa  pprrooffiittuulluuii  bbrruutt  ssttaabbiilliitt..  

CChheellttuuiiaallaa  llaa  11..000000  RROONN  vveenniittuurrii  ttoottaallee,,  iinnrreeggiissttrraattaa  llaa  3311..1122..22001100,,  eessttee  ddee  

663355  RROONN,,  ffaattaa  ddee  662255  RROONN,,  nniivveell  ddee  cchheellttuuiiaallaa  aapprroobbaatt  pprriinn  BBVVCC  aaffeerreenntt  

aannuulluuii  22001100..  EEvvoolluuttiiaa  cchheellttuuiieelliilloorr  ssoocciieettaattiiii  iinn  ppeerriiooaaddaa  22000088--22001100  eessttee  

pprreezzeennttaattaa  iinn  ddiiaaggrraammaa  uurrmmaattooaarree  ::  

2,048

1,419

2,269

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2008 2009 2010

Cheltuieli - mii RON

  

CCaaddrruull  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssii  ttrreenndduull  ppiieetteeii  llooccaattiiuunniiii,,  aauu  ddeetteerrmmiinnaatt  oo  iinnfflluueennttaa  

nneeggaattiivvaa  aattaatt  iinn  pprriivviinnttaa  pprreettuulluuii  llooccaattiiuunniiii,,  ccaatt  ssii  aall  cclliieenntteelleeii,,  uurrmmaarree  

rreessttrraannggeerriiii  ggeenneerraallee  aa  aaccttiivviittaattiiii  ccoommeerrcciiaallee  ssii  ppee  ccaallee  ddee  ccoonnsseecciinnttaa  aa  cceerreerriiii  
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aaggrreeggaattee  ddee  ssppaattiiii  ccoommeerrcciiaallee..  NNee  aaffllaamm  iinn  mmoommeennttuull  ddeejjaa  eessttiimmaatt  ssii  iinnvvooccaatt  

ddee  nnooii  iinn  ccaarree  sseelleeccttiiaa  aaddvveerrssaa  ssii  hhaazzaarrdduull  mmoorraall,,  ppoott  iinnfflluueennttaa  ddeecciizziiaa  

mmaannaaggeerriiaallaa  ssii  iimmpplliicciitt  ccaalliittaatteeaa  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  ssii  aall  rreezzuullttaatteelloorr  

eeccoonnoommiiccee..    

  

RReeiitteerraamm  ffaappttuull  ccaa,,  ppee  ppaarrccuurrssuull  aacceessttuuii  aann,,  iinn  ccoonnddiittiiiillee  ssii  ddiirreeccttiiaa  iinn  ccaarree  aa  

eevvoolluuaatt  ppiiaattaa  llooccaattiiuunniiii,,  pprroopprriieettaarriiii  ddee  ssppaattiiii  ccoommeerrcciiaallee  aauu  aaccoorrddaatt  nnuu  nnuummaaii  

rreedduucceerrii  sseemmnniiffiiccaattiivvee  ppeennttrruu  llooccaattiiaa  ssppaattiiiilloorr,,  ddaarr  aauu  rreennuunnttaatt  ssii  llaa  aapplliiccaarreeaa  

uunnoorr  ccllaauuzzee  ssaannccttiioonnaattoorriiii  ((ppeennaallee))  cclliieennttiilloorr,,  ttooccmmaaii  ppeennttrruu  aa  ppaassttrraa  ssii  

ffiiddeelliizzaa  cclliieenntteellaa  rraammaassaa,,  nneeaaffeeccttaattaa  mmaajjoorr  ddee  ccrriizzaa  ssii  ccaappaabbiillaa  ssaa--ssii  aacchhiittee,,  iinn  

mmoodd  rreezzoonnaabbiill,,  oobblliiggaattiiiillee  ccoonnttrraaccttuuaallee..  IInn  aacceessttee  ccoonnddiittiiii,,  rreeccuuppeerraarreeaa  

iinntteeggrraallaa  aa  ddeebbiitteelloorr  ssii  cchhiiaarr  aa  ppeennaalliittaattiilloorr  ccoonnttrraaccttuuaallee  rreepprreezziinnttaa,,  iinn  

aapprreecciieerreeaa  nnooaassttrraa,,  oo    ddoovvaaddaa  aa  uunnuuii  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrffoorrmmaanntt  ssii  aa  uunneeii  bbuunnee  

aaddmmiinniissttrraarrii..    

NNuu  ssuunntt  ddee  nneegglliijjaatt  nniiccii  uunneellee  aassppeeccttee  pprroocceedduurraallee  aallee  lliittiiggiiiilloorr  ccoommeerrcciiaallee,,  

ccaarree,,  ppee  ddee  oo  ppaarrttee  oossttiilliizzeeaazzaa  cclliieennttiiii  ddeevveenniittii  lliittiiggiioossii,,  iiaarr  ppee  ddee  aallttaa  ppaarrttee  nnuu  

eelliimmiinnaa  rriissccuull  iinneexxiisstteenntteeii  lliicchhiiddiittaattiilloorr  nneecceessaarree  ppuunneerriiii  iinn  eexxeeccuuttaarree  aa  uunneeii  

ssoolluuttiiii  jjuuddeeccaattoorreessttii  ffaavvoorraabbiillee,,  ddaaccaa  ssii  mmaaii  aalleess  ccaanndd  ssee  aajjuunnggee  llaa  oo  

aasseemmeenneeaa  ssoolluuttiiee..  PPeennttrruu  eexxeemmpplliiffiiccaarree,,  nnee  vvoomm  rreeffeerriimm  llaa  ccaatteevvaa  ssppeettee  

lliittiiggiiooaassee  iinnttrree  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  ssii  cclliieennttiiii  ssaaii,,  ppee  ccaarree  llee  vvoomm  pprreezzeennttaa  iinn  

ccoonnttiinnuuaarree,,  ssppeettee  pprriinn  ccaarree  iinncceerrccaamm  ssaa  ddeemmoonnssttrraamm  ccaa  aaccttuull  mmaannaaggeerriiaall  ssii  

ddee  aaddmmiinniissttrraarree  nnuu  ttrreebbuuiiee  cciirrccuummssccrriiss,,  ssiimmpplluu  ssii  ffaarraa  oo  aatteennttaa  aannaalliizzaa  aa  

ttuuttuurroorr  ffaaccttoorriilloorr  ssii  eelleemmeenntteelloorr  ddee  iimmppaacctt,,  eexxcclluussiivv  aannaalliizzeelloorr  ddee  rreezzuullttaatt  

iimmeeddiiaatt  ::  
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  DDoossaarruull  nnrr..22447711//111188//22000066  aavvaanndd  ddrreepptt  oobbiieecctt  pprroocceedduurraa  ddee  

iinnssoollvveennttaa  aa  SSCC  LLIIMMCCOO  PPOOWWEERR  SSAA,,  ppeennttrruu  ccaarree  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  aa  

ssoolliicciittaatt  ddeesscchhiiddeerreeaa  pprroocceedduurriiii,,  lliittiiggiiuu  aaffllaatt  ppee  rroolluull  TTrriibbuunnaalluulluuii  

CCoonnssttaannttaa,,  ccaarree  llaa  tteerrmmeennuull  ddiinn  ddaattaa  ddee  1111..1122..22000099  aa  ssoolluuttiioonnaatt  

iirreevvooccaabbiill  uullttiimmaa  ccoonntteessttaattiiee  llaa  ttaabbeelluull  pprreelliimmiinnaarr  aall  ccrreeaanntteelloorr,,  rreessppeeccttiivv  

dduuppaa  aapprrooxxiimmaattiivv  44  aannii  ddee  zziillee..  IInn  aacceessttaa  ccaauuzzaa  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  aarree  ddee  

rreeccuuppeerraatt  oo  ccrreeaannttaa  ddee  227744..557777  UUSSDD  ssii  113366..773399  RROONN,,  rreepprreezzeennttaanndd  

ddaauunnee  iinntteerreessee  ppeennttrruu  ooccuuppaarreeaa  ffaarraa  ttiittlluu  aa  uunnuuii  ssppaattiiuu,,  ppeennaalliittaattii  

ccoonnttrraaccttuuaallee,,  rraattaa  ddoobbaannzziiii  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  ttaaxxaa  ssccoonntt..,,  ccrreeaannttaa  rreeccuunnoossccuuttaa  

pprriinn    SSeennttiinnttaa  ccoommeerrcciiaallee    nnrr..77884499//22000055,,  rraammaassaa  ddeeffiinniittiivvaa  ssii  

iirreevvooccaabbiillaa..  IInn  ffaapptt,,  pprriinn  SSeennttiinnttaa  cciivviillaa  nnrr..559988//2299..0011..22000011,,  rraammaassaa  

ddeeffiinniittiivvaa  ssii  iirreevvooccaabbiillaa,,  iinnvveessttiittaa  ccuu  ttiittlluu  eexxeeccuuttoorriiuu,,  ss--aa  ccoonnssttaattaatt  

rreezziilliieerreeaa  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  aassoocciieerree  iinn  ppaarrttiicciippaattiiuunnee  iinncchheeiiaatt  iinnttrree  SSCC  

PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  ssii  SSCC  LLIIMMCCOO  PPOOWWEERR  SSAA  ppeennttrruu  ssppaattiiuull  ssiittuuaatt  iinn  CCaalleeaa  

FFlloorreeaassccaa  nnrr..111111--111133..  PPaannaa  llaa    eexxeeccuuttaarreeaa  ssiilliittaa  aa  sseennttiinntteeii  cciivviillee  rreeffeerriittee  

aanntteerriioorr,,  SSCC  LLIIMMCCOO  PPOOWWEERR  SSAA,,  ffoossttuull  cclliieenntt  aall  ssoocciieettaattiiii,,  aa  sscchhiimmbbaatt  sseeddiiuull  

ssoocciiaall,,  aa  mmuuttaatt  ccoonnttuurriillee  bbaannccaarree  ddiinn  BBuuccuurreessttii  llaa  CCoonnssttaannttaa,,  aa  rreeffuuzzaatt  

pprreeddaarreeaa  ssppaattiiuulluuii,,  aa  ggeenneerraatt  ddiivveerrssee  ppiieeddiiccii  iinn  eexxeeccuuttaarreeaa  ssiilliittaa  

((ffuunnccttiioonnaarreeaa  uunnoorr  tteerrttee  ssoocciieettaattii  iinn  ssppaattiiuu,,  eexxiisstteennttaa  uunnoorr  mmaarrffuurrii  ssii  vvaalloorrii  

ddeeppoozziittaattee  aappaarrttiinnaanndd  tteerrttiilloorr)),,  aa  iinnvvooccaatt  ttooaattee  eexxcceeppttiiiillee  ppoossiibbiillee,,  iinncclluussiivv  

ddee  nneeccoonnssttiittuuttiioonnaalliittaattee,,  aa  iinnttrroodduuss  ttooaattee  ccoonntteessttaattiiiillee  ppoossiibbiillee,,  iiaarr  ddiinn  

ffoolloossiinnttaa  ffaarraa  ttiittlluu  aa  ssppaattiiuulluuii  aa  aacchhiittaatt  ppaarrttiiaall  ssii  iinn  mmiiccaa  mmaassuurraa  ssuummeellee  

ddaattoorraattee..  DDee  cceeaallaallttaa  ppaarrttee,,  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  aa  ffoosstt  iinn  ssiittuuaattiiaa  ddee  aa  

ccoonnssttiittuuii  pprroovviizziiooaannee  ddee  ddeepprreecciieerree  aa  ccrreeaanntteelloorr,,  aa  aacchhiittaatt  llaa  tteerrmmeennuull  

lleeggaall  TTVVAA  aaffeerreennttaa  vveenniittuurriilloorr  ffaaccttuurraattee  ssii  nneeiinnccaassaattee,,  aa  aacchhiittaatt  llaa  tteerrmmeenn  
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iimmppoozziittuull  ppee  pprrooffiitt  ddaattoorraatt  ((iinncclluussiivv  aaffeerreenntt  vveenniittuurriilloorr  nneeiinnccaassaattee)),,  aa  ttaaxxaatt  

llaa  vvaallooaarree  ssuummeellee  ssoolliicciittaattee  ssii  ccaassttiiggaattee  iinn  iinnssttaannttaa,,  aa  aannggaajjaatt  cchheellttuuiieellii  

aavvooccaattiiaallee  ddee  rreepprreezzeennttaarree,,  iiaarr  dduuppaa  99  aannii  ddee  zziillee  ssee  aaffllaa  iinn  ssiittuuaattiiaa,,  

jjuussttiiffiiccaattaa  ddee  nnoorrmmaa  lleeggaallaa,,  aa  ffoorrmmuullaarriiii  uunnuuii  ppllaann  ddee  rreeoorrggaanniizzaarree  ddee  

ccaattrree  ddeebbiittooaarreeaa  SSCC  LLIIMMCCOO  PPOOWWEERR  SSAA  ssaauu  ddee  iinncceeppeerree  aa  lliicchhiiddaarriiii  

jjuuddiicciiaarree..  LLaa  ffiinnaalluull  aannuulluuii    22001100,,  SSCC  LLIIMMCCOO  PPOOWWEERR  SSAA  aa  ffoorrmmuullaatt  pprriinn  

aaddmmiinniissttrraattoorr  jjuuddiicciiaarr  RRoommIINNSSOOLL  IIPPUURRLL  uunn  ppllaann  ddee  rreeoorrggaanniizzaarree..  SSCC  

PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  aa  ssoolliicciittaatt  rreessppiinnggeerreeaa  cceerreerriiii  ddee  ccoonnffiirrmmaarree  aa  ppllaannuulluuii  ddee  

rreeoorrggaanniizzaarree  iinnttooccmmiitt  ddee  aaddmmiinniissttrraattoorruull  jjuuddiicciiaarr  RRoommIINNSSOOLL  IIPPUURRLL,,  

ppeennttrruu  uurrmmaattooaarreellee  ccoonnssiiddeerreennttee  ::  

--  pprrooppuunneerreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  rreeoorrggaanniizzaarree  eessttee  ttaarrddiivv  ffoorrmmuullaattaa  ,,  ccoonnffoorrmm  

aarrtt..9944  aalliinn..11  lliitt..  bb))  ddiinn  LLeeggeeaa  8855//22000066  ;;  

--  nnuu  ccoonnttiinnee  ttooaattee  eelleemmeenntteellee  pprreevvaazzuuttee  ddee  aarrtt..  9955  ddiinn  LLeeggeeaa  8855//22000066  

ccuu  pprriivviirree  llaa  ppeerrssppeeccttiivveellee  ddee  rreeddrreessaarree  iinn  rraappoorrtt  ccuu  ppoossiibbiilliittaattiillee  ssii  

ssppeecciiffiiccuull  aaccttiivviittaattiiii  ddeebbiittoorruulluuii  ((ccoonnssuullttaannttaa  ppeennttrruu  aaffaacceerrii  ssii  

mmaannaaggeemmeenntt)),,  ccuu  mmiijjllooaacceellee  ffiinnaanncciiaarree  ddiissppoonniibbiillee  ssii  ccuu  cceerreerreeaa  ppiieetteeii  ;;  

--  ssuurrsseellee  ddee  ffiinnaannttaarree  ,,  nnuu  aauu  nniiccii  uunn  ssuuppoorrtt  ccaarree  ssaa  ppooaattaa  ffii  ddoovveeddiitt  ;;  

--  mmaaii  mmuulltt,,  pprriinn  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ddaarree  iinn  ppllaattaa  iinncchheeiiaatt  ccuu  uunn  ssiinngguurr  

ccrreeddiittoorr,,  IINNTTEERR  IINNDDUUSSTTRRIIEESS  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSRRLL,,  ppeennttrruu  ttooaattee  aaccttiivveellee  

ddeebbiittooaarreeii  ssii  iinn  lliippssaa  uunnoorr  mmaassuurrii  ddee  rreeddrreessaarree  aa  aaccttiivviittaattiiii  ddeebbiittooaarreeii,,  

ppllaattaa  ccrreeaanntteeii  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  vvaa  ddeeppiinnddee  iinn  eexxcclluussiivviittaattee  ddee  uunn  tteerrtt  

ccaarree  eessttee  ccrreeddiittoorruull  iinnddeessttuullaatt  pprriinn  ooppeerraattiiuunneeaa  ddee  ddaarree  iinn  ppllaattaa  ssii  nnuu  

ddee  rreeoorrggaanniizzaarreeaa  aaccttiivviittaattiiii  ddeebbiittooaarreeii..  

DDiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  aall  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  ,,  ccaarree  ddoorreessttee  rreeccuuppeerraarreeaa  

ccrreeaanntteeii,,  mmaassuurriillee  pprreezzeennttaattee  ddee  aaddmmiinniissttrraattoorruull  jjuuddiicciiaarr  RRoommIINNSSOOLL  
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IIPPUURRLL  ppee  oo  ppeerriiooaaddaa  ddee  33  aannii  nnuu  ssuunntt  vviiaabbiillee,,  ppllaannuull  ffiiiinndd  ddee  ffaapptt  oo  

lliicchhiiddaarree  aa  aaccttiivveelloorr  ddeebbiittooaarreeii  iinn  vveeddeerreeaa  ssttiinnggeerriiii  ccrreeaanntteelloorr..  

  DDoossaarruull  nnrr..112288//33//11999999,,  aaffllaatt  ppee  rroolluull  TTrriibbuunnaalluulluuii  BBuuccuurreessttii  ––  

sseeccttiiaa  aa  VVIIII--aa  ccoommeerrcciiaallaa,,  aavvaanndd  ddrreepptt  oobbiieecctt  pprroocceedduurraa  ddee  iinnssoollvveennttaa  aa  

SSCC  RROOMMTTRRAADDEE  SSTTAARR  IIMMPPOORRTT  EEXXPPOORRTT  SSRRLL,,  ppeennttrruu  ccaarree  BBaannccaa  AALLBBIINNAA  

SSAA  aa  ssoolliicciittaatt  ddeesscchhiiddeerreeaa  pprroocceedduurriiii,,  iiaarr  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  aarree  ddee  

rreeccuuppeerraatt  oo  ccrreeaannttaa  ddee  110044..117766  UUSSDD  ssii  2211..882255  RROONN,,  aassaa  ccuumm  aa  ffoosstt  eeaa  

pprreecciizzaattaa  pprriinn  ddeeccllaarraattiiaa  ddee  ccrreeaannttaa  nnrr..11888877//2288..0055..22000033,,  ccrreeaannttaa  nnaassccuuttaa  

ddiinn  ffoolloossiinnttaa  ffaarraa  ttiittlluu  aa  uunnuuii  ssppaattiiuu  ccoommeerrcciiaall,,  cchhiiaarr  ssii  dduuppaa  iinncceeppeerreeaa  

pprroocceedduurriiii  ddee  iinnssoollvveennttaa  ((ccuu  aaccoorrdduull  aaddmmiinniissttrraattoorruulluuii  jjuuddiicciiaarr))..  LLaa  

tteerrmmeennuull  ddiinn  0088..0011..22001100,,  dduuppaa  1111  aannii  ddee  zziillee,,  ssee  jjuuddeeccaa  iinnccaa  

ccoonntteessttaattiiaa  llaa  ddeeccllaarraattiiaa  ddee  ccrreeaannttaa..  

 DDoossaarruull  nnrr..4488..003388//33//22001100,,  aaffllaatt  ppee  rroolluull  TTrriibbuunnaalluulluuii  BBuuccuurreessttii  ––  

sseeccttiiaa  aa  VVIIII--aa  ccoommeerrcciiaallaa,,  aavvaanndd  ddrreepptt  oobbiieecctt  pprroocceedduurraa  ddee  iinnssoollvveennttaa  aa  

SSCC  UUNNDDEERRGGRROOUUNNDD  WWOORRLLDD  SSRRLL,,  ppeennttrruu  ccaarree  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  aa  ssoolliicciittaatt  

ddeesscchhiiddeerreeaa  pprroocceedduurriiii  iinn  vveeddeerreeaa  rreeccuuppaarraarriiii  ccrreeaanntteeii  iinn  vvaallooaarree  ddee  

112222..667722,,8888  RROONN  ((nneeppllaattaa  cchhiirriieeii  ddiinn  ssppaattiiuull  ssiittuuaatt  iinn  CCaalleeaa  FFlloorreeaassccaa  

nnrr..111111--111133  ,,  ssuubbssooll,,  sseeccttoorr  11))..  

 DDoossaarruull  nnrr..  4488..001122//33//22001100  aaffllaatt  ppee  rroolluull  TTrriibbuunnaalluulluuii  BBuuccuurreessttii  ––  

sseeccttiiaa  aa  VVIIII--aa  ccoommeerrcciiaallaa,,  aavvaanndd  ddrreepptt  oobbiieecctt  pprroocceedduurraa  ddee  iinnssoollvveennttaa  aa  

SSCC  GGIIOOTTAATT  HHOOLLDDIINNGG  SSRRLL,,  ppeennttrruu  ccaarree  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  aa  ssoolliicciittaatt  

ddeesscchhiiddeerreeaa  pprroocceedduurriiii  iinn  vveeddeerreeaa  rreeccuuppaarraarriiii  ccrreeaanntteeii  iinn  vvaallooaarree  ddee  

223388..552266,,4433  RROONN,,  rreepprreezzeennttaanndd  nneeppllaattaa  cchhiirriieeii  ddiinn  ssppaattiiuull  ssiittuuaatt  iinn  bb--dduull  

IIoonn  MMiihhaallaacchhee  nnrr..  6600,,  bblloocc  4400  ,,  sseeccttoorr  11..  
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EEssttee  mmoottiivvuull  ppeennttrruu  ccaarree,,  ppeennttrruu  oo  bbuunnaa  eevvaalluuaarree  aa  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  ssii  aa  

aaccttuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  aall  ssoocciieettaattiiii,,  ttrreebbuuiiee  aavvuuttee  iinn  vveeddeerree  nnuu  nnuummaaii  

rreezzuullttaatteellee  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarree  pprreecciissee  ddaarr  sseeccii,,  ccii  ssii  aaccttiivviittaatteeaa  

ddeessffaassuurraattaa  iinn  aanniiii  aanntteerriioorrii  ppeennttrruu  uunn  rreezzuullttaatt  ccaarree  vvaa  ggeenneerraa  bbeenneeffiicciiii  iinn  

ppeerriiooaaddaa  vviiiittooaarree..  CCuumm  ddee  aallttffeell  aapprreecciieemm  ccaa  nnuu  aarr  ttrreebbuuii  oommiiss  nniiccii  

ccoonntteexxttuull  ssii  ccoonnssttrraannggeerriillee  lleeggiissllaattiivvee,,  aa  ccaarroorr  rreessppeeccttaarree,,  ddoovveeddiittaa  iinn  

ccaazzuull  nnoossttrruu,,  ccoossttaa  ssii  ppooaattee  pprroodduuccee  eeffeeccttee  jjuurriiddiiccee  ssii  eeccoonnoommiiccee  iinnttrr--oo  

ppeerrssppeeccttiivvaa  aannttiicciippaattaa  ddaarr  ddeessttuull  ddee  iinnddeeppaarrttaattaa..  NNuummeerrooaassee  ddeecciizziiii,,  

ssttrraatteeggiiii,,  eevvaalluuaarrii,,  rriissccuurrii  aassuummaattee,,  aaccttee  ddee  pprroocceedduurraa  iinn  ggeenneerraall,,  aaddooppttaattee  

ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ssii  aaddmmiinniissttrraattoorriiii  ssoocciieettaattiiii  nnuu  ssee  rreeggaasseesscc  ccoommeennssuurraattee  

ffiizziicc  ssaauu  vvaalloorriicc  iinn  ssiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  aallee  ssoocciieettaattiiii,,  eellee  rreepprreezziinnttaa  

iinnssaa  iimmppuullssuull  llaa  nniivveell  mmiiccrrooeeccoonnoommiicc  ppeennttrruu  uunn  vviiiittoorr  rreezzuullttaatt  ddeetteerrmmiinnaabbiill  

ssii  mmaassuurraabbiill..  

  

IInn  eexxeerrcciittiiuull  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarr  aall  aannuulluuii  22001100  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  ::  

  

••  NNuu  aa  ccuummppaarraatt,,  nnuu  aa  vvaanndduutt,,  nnuu  aa  ggaajjaatt  ssii  nnuu  aa  iippootteeccaatt  aaccttiivvee  

iimmoobbiilliizzaattee  ddee  nnaattuurraa  ccoonnssttrruuccttiiiilloorr  ssii  aa  tteerreennuurriilloorr  ..  

  NNuu  aa  aannggaajjaatt  ssii  nnuu  aarree  iinn  ddeerruullaarree  ccrreeddiittee  bbaannccaarree..  

  NNuu  aarree  iinnrreeggiissttrraattee  oobblliiggaattiiii  rreessttaannttee  llaa  bbuuggeettuull  ccoonnssoolliiddaatt  aall  ssttaattuulluuii  ssii  

llaa  bbuuggeetteellee  llooccaallee..  

  NNuu  aarree  iinnrreeggiissttrraattee  oobblliiggaattiiii  rreessttaannttee  ffaattaa  ddee  ffuurrnniizzoorrii  ssii  pprreessttaattoorrii..  
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AAnnaalliizzaa  ccoommppaarraattiivvaa  aa  eevvoolluuttiieeii  aaccttiivviittaattiiii  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarraa  aa  ssoocciieettaattiiii  iinn  

ppeerriiooaaddaa  22000088--22001100,,  pprriinn  eelleemmeennttee  bbiillaannttiieerree,,  eessttee  pprreezzeennttaattaa  pprriinn  

ddiiaaggrraammeellee  uurrmmaattooaarree::  

  

  Profit brut  
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    AAccttiivvee  iimmoobbiilliizzaattee  
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    AAccttiivvee  cciirrccuullaannttee  

22,327
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    TToottaall  aaccttiivvee  

44,318
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    CCaappiittaalluurrii  pprroopprriiii  
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43,500
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    DDiivviiddeenndd  ddiissttrriibbuuiitt  

1.32 1.5

0.699

0

0.5

1

1.5

2

2008 2009 2010 Dividend brut/actiune - RON

  

NNoottaa  ::  PPeennttrruu  aannuull  22001100  vvaallooaarreeaa  ddiivviiddeenndduulluuii  bbrruutt//aaccttiiuunnee  eessttee  uunnaa  eessttiimmaattiivvaa,,  rreepprreezzeennttaanndd  pprrooppuunneerreeaa  

aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ccee  uurrmmeeaazzaa  ssaa  ffiiee  aannaalliizzaattaa  iinn  ccaaddrruull  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  ssoocciieettaattiiii  

  

AAnnaalliizzaa  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarraa  aa  ssoocciieettaattiiii  pprreezzeennttaattaa  pprriinn  iinnddiiccaattoorriiii  ddee  

rreennttaabbiilliittaattee,,  ddee  ggeessttiiuunnee  ssii  ddee  lliicchhiiddiittaattee,,  ssee  pprreezziinnttaa  dduuppaa  ccuumm  uurrmmeeaazzaa::  

  

RReezzuullttaatteellee  eeccoonnoommiiccee  rreefflleeccttaattee  ddee  iinnddiiccaattoorriiii  eeccoonnoommiiccii  ddee  ssiinntteezzaa  ssee  pprreezziinnttaa  aassttffeell  ::    

                                                                                        PPrrooffiitt  nneett                                                        11..002211..772299  RROONN  

        RRaattaa  pprrooffiittuulluuii  nneett  ==  ----------------------------------------  xx  110000%%  ==  --------------------------------------------------  ==    7777..1111  %%  

                                                                                  CCiiffrraa  ddee  aaffaacceerrii                                                11..332255..000099  RROONN  

  

RRaattaa  pprrooffiittuulluuii  nneett  ddiiffeerraa  iinn  ffuunnccttiiee  ddee  rraammuurriillee  ssii  ssuubbrraammuurriillee  eeccoonnoommiieeii  nnaattiioonnaallee..  

NNiivveelluull  iinnddiiccaattoorruulluuii  rreeaalliizzaatt  ddee  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA,,  rreessppeeccttiivv  7777..1111  %%,,  ppooaattee  ffii  ccoonnssiiddeerraatt  aa  ffii  

uunnaa  ffooaarrttee  bbuunnaa  ,,  iinn  ccoonnddiittiiiillee  iinn  ccaarree  oo  rraattaa  mmeeddiiee  aa  pprrooffiittuulluuii  ssiittuuaattaa  iinnttrree  77--1155%%  eessttee  aapprreecciiaattaa  aa  

ffii  bbuunnaa..  

  

    

                                                                                                              VVeenniittuurrii  ttoottaallee                                        33..557711..994422    RROONN  

      PPrroodduuccttiivviittaatteeaa  mmuunncciiii    ==  --------------------------------------------------------------------      ==  ------------------------------------  ==    332244..772222  RROONN//ssaallaarriiaatt  iinn  pprreettuurrii  ccuurreennttee..  

                                                                                              NNrr..mmeeddiiuu  ttoottaall  ddee  ppeerrssoonnaall                  1111  
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LLiicchhiiddiittaatteeaa  rreefflleeccttaa  ccaappaacciittaatteeaa  ccoommppoonneenntteelloorr  ppaattrriimmoonniiaallee  ccuurreennttee  ddee  aa  ssee  

ttrraannssffoorrmmaa  iinnttrr--uunn  tteerrmmeenn  ssccuurrtt  iinn  ddiissppoonniibbiilliittaattii  ppeennttrruu  aa  ssaattiissffaaccee  ppllaattaa  ddaattoorriiiilloorr  llaa  

tteerrmmeenneellee  ssccaaddeennttee  ssii  ssoocciieettaatteeaa  nnooaassttrraa  aa  ffoosstt  iinn  mmaassuurraa  ssaa  aassiigguurree  aacceessttee  lliicchhiiddiittaattii..  

        

                                                                                                                                                        AAccttiivvee  cciirrccuullaannttee                        2222..779900..226655  RROONN  

      RRaattaa  ssoollvvaabbiilliittaattiiii  ((lliicchhiiddiittaattiiii))  ggeenneerraallee    ==  --------------------------------------------------------------------      ==  --------------------------------------------------  ==    111166..2266  oorrii  

                                                                                                        DDaattoorriiii  ppee  tteerreemmeenn  ssccuurrtt            119966..002277  RROONN  

IInn  tteeoorriiaa  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aacceeaassttaa  rraattaa  eessttee  ccoonnssiiddeerraattaa  bbuunnaa  ccaanndd  vvaallooaarreeaa  eessttee  mmaaii  

mmaarree  ddee  11,,  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  iinnrreeggiissttrraanndd  uunn  nniivveell  ddee  aapprrooxxiimmaattiivv  111166  oorrii  mmaaii  mmaarree  

ffaattaa  ddee  nniivveelluull  bbaazzaa  ddee  ccoommppaarraarree,,  cceeeeaa  ccee  iinnsseeaammnnaa  ccaa  ddaattoorriiiillee  ppee  ccaarree  ssoocciieettaatteeaa  llee  aarree  

aauu  oo  aaccooppeerriirree  ffooaarrttee  bbuunnaa  iinn  aaccttiivveellee  cciirrccuullaannttee..  

                         

22..  AAnnaalliizzaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  ccaarree  eexxpprriimmaa  ggrraadduull  ddee  iinnddaattoorraarree  ssii    ssoollvvaabbiilliittaatteeaa::  

  

                                                                                                DDaattoorriiii                                            119966..002277    RROONN  

      RRaattaa  iinnddaattoorraarriiii    ==  ----------------------------------------------------    ==  --------------------------------------------------  ==    00,,4422%%  

                                                                                CCaappiittaalluurrii  pprroopprriiii                    4466..335522..995555  RROONN  

  

                                                                                        CCaappiittaalluurrii  pprroopprriiii              4466..335522..995555  RROONN  

      RRaattaa  ssoollvvaabbiilliittaattiiii  ==  ----------------------------------------------------    ==  --------------------------------------------------  ==    9999,,2266%%  

                                                                                            TToottaall  ppaassiivv                                      4466..669977..776666    RROONN  

  

  

RRaattaa  iinnddaattoorraarriiii  eessttee  iinnssiiggnniiffiiaannttaa,,  iiaarr  rraattaa  ssoollvvaabbiilliittaattiiii  eessttee  aapprreecciiaattaa  ccaa  bbuunnaa  ddaaccaa  eessttee  

ppeessttee  5500%%,,  mmeeddiiee  iinnttrree  3300  ssii  5500%%  ssii  ssllaabbaa  ssuubb  3300%%,,  iinn  ccaazzuull  nnoossttrruu  aassiigguurraanndd  ssttaabbiilliittaatteeaa  

eeccoonnoommiiccaa  aa  ssoocciieettaattiiii  pprriinn  ffoonndduurriillee  pprroopprriiii  ddee  ccaarree  ddiissppuunnee,,  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  nneeffiiiinndd  

oobblliiggaattaa  ssaa  aappeelleezzee  llaa  iimmpprruummuuttuurrii  ppeennttrruu  ssuussttiinneerreeaa  aaccttiivviittaattiiii..  
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33..  AAnnaalliizzaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  aaccttiiuunniilloorr  ssii  ddiivviiddeennddeelloorr  

  

                                                                            RReezzuullttaatt  nneett  eexxeerrcciittiiuu                        11..002211..772299  RROONN  

RReezzuullttaatt  nneett  aall  eexxeerrcciitt..//aaccttiiuunnee  ==  --------------------------------------------------------------      ==    ----------------------------------------------                ==  00..66999900  RROONN//aacctt..  

                                                                                    NNrr..  aaccttiiuunnii  eemmiissee                        11..446611..557766              

  

                                                                                      VVaallooaarreeaa  ddiivviiddeennddeelloorr                    11..002211..772299  RROONN  

DDiivviiddeennddee  ccaarree  rreevviinn  llaa  oo  aaccttiiuunnee∗∗∗∗∗∗∗∗    ==    ----------------------------------------------------------------  ==  ----------------------------------------------            ==  00,,66999900  RROONN//aacctt..  

                                                                                            NNrr..aaccttiiuunnii  eemmiissee                                  11..446611..557766        

 
                Valoare bruta dividend             0,6990 RON 

Randamentul per actiune∗∗∗∗        =    ---------------------------------- = ---------------------    =  0,2796 sau 28% 

                            VVaallooaarree  nnoommiinnaallaa  aaccttiiuunnee                    22,,55  RROONN  

  

∗∗∗∗∗∗∗∗  DDeetteerrmmiinnaarreeaa  iinnddiiccaattoorruulluuii  aa  ffoosstt  ffaaccuuttaa  iinn  ccoonnddiittiiiillee  iinn  ccaarree  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  vvaa  hhoottaarriiii  ddiissttrriibbuuiirreeaa  

pprrooffiittuulluuii  nneett  iinn  ffoorrmmaa  pprrooppuussaa  ddee  aaddmmiinniissttrraattoorriiii  ssoocciieettaattiiii..  

  

PPeennttrruu  ffiiddeellaa  rreefflleeccttaarree  aa    ppaattrriimmoonniiuulluuii  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA,,  iinn  lluunnaa  nnooiieemmbbrriiee  

22001100,,  ccoonndduucceerreeaa  eexxeeccuuttiivvaa  aa  ssoocciieettaattiiii  aa  eemmiiss  DDeecciizziiaa  nnrr..  

1111//1122..1111..22001100,,    pprriinn  ccaarree  aa  nnuummiitt  ccoommppoonneennttaa  ssii  aattrriibbuuttiiuunniillee  ccoommiissiieeii  ddee  

iinnvveennttaarriieerree,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittaatteeaa  ccuu  ddiissppoozziittiiiillee  lleeggaallee  iinn  vviiggooaarree..  PPrriinn  ddeecciizziiaa  

iinnvveeddeerraattaa  ss--aauu  ccoonnssttiittuuiitt  ssuubbccoommiissiiii  ddee  iinnvveennttaarriieerree  ccaarree  aauu  pprroocceeddaatt  llaa  

iinnvveennttaarriieerreeaa  ::  

--  iimmoobbiilliizzaarriilloorr  ccoorrppoorraallee,,  nneeccoorrppoorraallee,,  iinnvveessttiittiiiilloorr  iinn  ccuurrss,,  tteerreennuurriillee,,  

oobbiieeccttee  ddee  iinnvveennttaarr,,  aallttee  vvaalloorrii  ssii  bbuunnuurriillee  aaffllaattee  iinn  ccuussttooddiiee  ;;  

--  ccoonnttuurriillee  ddee  ccaappiittaall  ssii  rreezzeerrvvee,,  ccrreeaannttee,,  ddeebbiittee,,  oobblliiggaattiiii  ffaattaa  ddee  

bbuuggeettuull  ddee  ssttaatt  ssii  aall  oobblliiggaattiiiilloorr  ssoocciiaallee,,  ffoonndduurrii,,  ffuurrnniizzoorriiii,,  ccrreeddiittoorriiii,,  
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ddiissppoonniibbiilliittaattiillee  llaa  bbaannccii  ssii  ccaassaa,,ssii  ccaarree  aauu  iinncchheeiiaatt  pprroocceessee  vveerrbbaallee  

ppeennttrruu  bbuunnuurriillee  iinnvveennttaarriiaattee,,  ppee  ccaarree  llee  rreeggaassiimm  iinn  aanneexxeellee  aaccttuulluuii  

ffiinnaall  iinncchheeiiaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  ccoommiissiiaa  cceennttrraallaa..  

    DDeeooaarreeccee  oo  ppaarrttee  ddiinn  mmiijjllooaacceellee  ffiixxee  ssii  oobbiieecctteellee  ddee  iinnvveennttaarr  iinn  

ffoolloossiinnttaa  nnuu  mmaaii  ssuunntt  iinn  ssttaarree  ddee  ffuunnccttiioonnaarree,,  ffiiiinndd  uuzzaattee  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  

mmoorraall  ssii  ffiizziicc,,  aa  ffoosstt  ffoorrmmuullaattaa  pprrooppuunneerreeaa  ccoommiissiieeii  ddee  iinnvveennttaarriieerree  ddee  ccaassaarree  

aa  aacceessttoorraa,,    2244..114488,,1111  RROONN  ppeennttrruu  mmiijjllooaacceellee  ffiixxee,,  aa  ccaarroorr  vvaallooaarree  

aammoorrttiizzaattaa  eessttee  ddee  2233..995566,,5544  RROONN,,  iiaarr  vvaallooaarreeaa  nneeaammoorrttiizzaattaa  eessttee  ddee  119911,,5577  

RROONN..      

  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  aa  pprroocceeddaatt  llaa  ssffaarrssiittuull  aannuulluuii  22000077  llaa  rreeeevvaalluuaarreeaa  

aaccttiivveelloorr  iimmoobbiilliizzaattee  ddee  nnaattuurraa  ccoonnssttrruuccttiiiilloorr  ssii  aa  ccootteelloorr--iinnddiivviizzee  ddee  tteerreenn  

aaffllaattee  iinn  pprroopprriieettaatteeaa  ssoocciieettaattiiii,,  rreeeevvaalluuaarree  aapprroobbaattaa  ddee  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  

aaccttiioonnaarriilloorr  ssii  ooppeerraattaa  iinn  eevviiddeenntteellee  ccoonnttaabbiillee..  IInn  aacceesstt  sseennss,,  ppoorrnniinndd  ddee  llaa  

ssttaarreeaa  ddee  ddeezzeecchhiilliibbrruu  aa  ppiieetteeii  iimmoobbiilliiaarree,,  ccoorroobboorraatt  ccuu  rreedduucceerreeaa  

sseemmnniiffiiccaattiivvaa  aa  ttrraannzzaaccttiiiilloorr  ((iinncclluussiivv  iinn  mmaatteerriiaa  llooccaattiiuunniiii))  iinn  aannuull  22001100,,  llaa  

ssffaarrssiittuull  eexxeerrcciittiiuulluuii  SSoocciieettaatteeaa  PPrriimmccoomm  SSAA  aa  eeffeeccttuuaatt  eevvaalluuaarreeaa  ssppaattiiiilloorr  

ccoommeerrcciiaallee  ssii  aa  tteerreennuurriilloorr  aappeellaanndd  llaa  sseerrvviicciiiillee  SSCC  IIRREECCSSOONN    ccoonnffoorrmm  

ccoonnttrraacctt  222211//2277..0011..22001111..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  iinn  sseeddiinnttaa  ddiinn  ddaattaa  ddee  2255..0022..22001111  aa  aapprroobbaatt  

rreezzuullttaatteellee  iinnvveennttaarriieerriiii,,  pprreeccuumm  ssii  lliissttaa  ccuu  bbuunnuurriillee  pprrooppuussee  sspprree  ccaassaarree,,  iinn  

aacceesstt  sseennss,,  uurrmmaanndd  aa  ssee  eeffeeccttuuaa  ddee  ccaattrree  ccoommiissiiiillee  ddee  iinnvveennttaarriieerree  ssii  ddee  

ccoommiissiiaa  cceennttrraallaa  uurrmmaattooaarreellee  ooppeerraattiiuunnii  ::  

••  iinnrreeggiissttrraarreeaa  iinn  ccoonnttaabbiilliittaattee  aa  rreezzuullttaatteelloorr  iinnvveennttaarriieerriiii  aannuulluuii  22001100;;  

••  ccaassaarreeaa  bbuunnuurriilloorr  pprrooppuussee  ddee  ccoommiissiiiillee  ddee  iinnvveennttaarriieerree  ddee  ccaattrree  

ccoommiissiiaa  nnuummiittaa  iinn  aacceesstt  sseennss  ddee  ssoocciieettaattee;;      
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••  ooffiicciiuull  jjuurriiddiicc  ssii  ccaabbiinneetteellee  ddee  aavvooccaattuurraa  aannggaajjaattee  ssaa  ccoonnttiinnuuee  

aaccttiiuunniillee  iinn  iinnssttaannttaa  iinn  vveeddeerreeaa  rreeccuuppeerraarriiii  ccrreeaanntteelloorr  lliittiiggiiooaassee;;  

••  sseerrvviicciiuull  ffiinnaanncciiaarr--ccoonnttaabbiilliittaattee  ssaa  uurrmmaarreeaassccaa  rreeccuuppeerraarreeaa  

ccrreeaanntteelloorr  ssii  aa  ddeebbiitteelloorr  iinn  tteerrmmeenneellee  lleeggaallee  pprreevvaazzuuttee  ddee  

ccoonnttrraacctteellee  iinncchheeiiaattee..  

  

TTooaattee  aassppeecctteellee  pprriivviinndd  iinnvveennttaarriieerreeaa  ppaattrriimmoonniiuulluuii  ssee  ggaasseesscc  ddeettaalliiaattee  iinn  

pprroocceessuull  vveerrbbaall  ddee  iinnvveennttaarriieerree  ssii  iinn  pprroocceesseellee  vveerrbbaallee  iinnttooccmmiittee  ddee  ffiieeccaarree  

ssuubbccoommiissiiee    iinn  ppaarrttee..  

  

IInn  lleeggaattuurraa  ccuu  aajjuussttaarriillee  ddee  ddeepprreecciieerree  ccoonnssttiittuuiittee  iinn  aanniiii  aanntteerriioorrii,,    

ddeecciizziiee  cciirrccuummssccrriissaa  pprriinncciippiiuulluuii  pprruuddeenntteeii  iinn  aannaalliizzaa  ssttrruuccttuurriiii  

ccrreeaanntteelloorr  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  iinn  rraappoorrtt  ccuu  tteerrttee  ssoocciieettaattii,,  pprreezzeennttaamm  

aaccttiioonnaarriilloorr  ssiittuuaattiiaa  pprroocceesseelloorr    ((lliittiiggiiiilloorr))  aaffllaattee  ppee  rroolluull  iinnssttaanntteelloorr  

jjuuddeeccaattoorreessttii  llaa  ddaattaa  ddee  3311..1122..22001100,,  aannuummee  ::  

  

  

  DDoossaarree  

ppee  ddiiffeerriitteellee  ccaatteeggoorriiii  ddee  aaccttiiuunnii  jjuuddeeccaattoorreessttii  

NNrr..  pprroocceessee  

ssii  

sseennttiinnttee  ddee  

eexxeeccuuttaarree  

DDoossaarree  aaffllaattee  ppee  rroolluull  iinnssttaanntteelloorr  ddee  jjuuddeeccaattaa    1144  

  DDoossaarree  aaffllaattee  ppee  rroolluull  TTrriibbuunnaalluulluuii  ssii  CCuurrttiiii  ddee  

AAppeell,,  iinn  vveeddeerreeaa  rreeoorrggaanniizzaarriiii  ssii  ffaalliimmeennttuulluuii  

88  

DDoossaarree  ccaarree  uurrmmeeaazzaa  aa  ffii  eexxeeccuuttaattee  11  

DDoossaarree  ssuussppeennddaattee  66  
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IInn  aannuull  22001100    SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  iinnrreeggiissttrreeaazzaa  uunn  pprrooffiitt  bbrruutt  ddee  11..330022..667700  

RROONN,,  oobbttiinnuutt  ddiinn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  eexxppllooaattaarree  ssii  ffiinnaanncciiaarraa..  

LLaa  rreezzuullttaattuull  bbrruutt  aall  eexxeerrcciittiiuulluuii  ss--aauu  aaddaauuggaatt  cchheellttuuiieelliillee  nneeddeedduuccttiibbiillee  ffiissccaall  

ssii    ss--aauu  ssccaazzuutt  vveenniittuurriillee  nneeiimmppoozzaabbiillee  ppeennttrruu    aa  ssttaabbiillii  bbaazzaa  ddee  iimmppoozziittaarree,,  

aassuupprraa  ccaarreeiiaa  ss--aa  aapplliiccaatt  ccoottaa  ddee  1166%%,,  ssttaabbiilliittaa  pprriinn  LLeeggeeaa  nnrr..557711//22000033  ––  

CCoodduull  ffiissccaall..  

  

IImmppoozziittuull  ppee  pprrooffiitt  ddaattoorraatt  ddee  ssoocciieettaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001100  ssii  ccaarree  uurrmmeeaazzaa  

aa  ffii  aacchhiittaatt  ddee  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA    ssee  rriiddiiccaa    llaa    ssuummaa  ddee    228800..994411  RROONN..      

  

PPrrooffiittuull  nneett,,  iinn  ssuummaa  ddee  11..002211..772299  RROONN,,  ssee  pprrooppuunnee  ddee  ccaattrree  

aaddmmiinniissttrraattoorriiii  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  aa  ffii  rreeppaarrttiizzaatt  aassttffeell  ::        

                                                                        --  RROONN  --  

PPRROOFFIITT  NNEETT      

ddiinn  ccaarree  ::  

11..002211..772299  

  

II..    DDiivviiddeennddee    

--    ddiivviiddeennddee  SSCC  FFoonndduull  PPrroopprriieettaatteeaa    SSAA––  ((11..115544..223344  aacctt..))  880066..887788  

--    ddiivviiddeennddee    ccuuvveenniittee  SS..II..FF..  MMuunntteenniiaa  ––  ((227700..774433  aacctt..))  118899..226655  

--    ddiivviiddeennddee  ccuuvveenniittee  aaccttiioonnaarriilloorr  ddiivveerrssii  ––  ((3366..559999  aacctt..))  2255..558866  

IIII..PPrrooffiitt  nneerreeppaarrttiizzaatt  ––  aallttee  rreezzeerrvvee  --  

  

  

Dividendul brut pe actiune, in conditiile aprobarii acestei repartizari a 

profitului de catre adunarea generala a actionarilor este in valoare de 0,6990 

RON. Dividendele cuvenite actionarilor pentru anul 2010 se vor acorda celor  
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