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1 cifRe cheie
PRiNciPALii iNDicATORi fiNANciARi

eVOLUțiA ceMAcON

6,7%

9,7%

22,1 mil. lei

34%

67%

20
11

20
10

1

cotă de piață

cotă de piață

cifră de afaceri 

cifră de afaceri

utilizare capacitate producție

utilizare capacitate producție

27,3 mil. lei
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11,7%

16%

48 mil. lei

83%

88%
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cotă de piață

cotă de piață

cifră de afaceri

cifră de afaceri

utilizare capacitate producție

utilizare capacitate producție

34,8 mil. lei
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cifRe cheie2

siTUAțiA POZiției fiNANciARe

1 Cifre cheie / Principalii indicatori financiari
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siTUAțiA ReZULTATULUi GLObAL

1 Cifre cheie / Principalii indicatori financiari

situațiile financiare individuale sunt încheiate în conformitate cu ifRs începând cu exercițiul financiar 2012, fiind auditate conform reglementărilor în vigoare.
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2 DecLARAție LiViU sTOLeRU 
DIRECTOR GENERAl ȘI PREȘEDINTE  
Al CONSIlIUlUI DE ADMINISTRAȚIE

LiViU sTOLeRU
Director General și Președinte al
Consiliului de Administrație
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L a  ceMAcON, ne-am propus să revoluționăm piața de zidărie din România. Aceasta  este 
viziunea noastră, la care aderăm cu toții. Ea stă la baza succesului nostru, simțim să facem 
lucruri mărețe, diferite și cu plus-valoare pentru utilizatorii produselor noastre.

Am tras linie după un an important în evoluția și dezvoltarea ceMAcON. 2013 a reprezentat încheierea 
unui ciclu provocator de reorganizare operațională și financiară a companiei și trecerea într-o nouă 
etapă, de dezvoltare și consolidare. 

Anul trecut a fost un an bun, în care am reușit să ne atingem obiectivele de creștere, în pofida contextului 
economic dificil și a lipsei de proiecte relevante pe piață. Am furnizat 16% din totalul volumelor de 
cărămidă la nivel național, am crescut cifra de afaceri cu 38%, la peste 48 de milioane de lei și ne-am 
extins rețeaua de distribuție la nivel național la peste 150 de parteneri în 27 de județe, valorificând 
piețe noi și dezvoltând noi canale de vânzări. Am inovat.

Creșterea s-a bazat pe noul portofoliu de produse, lansat în 2013, cel mai performant de pe piața de 
blocuri ceramice, rezultatul unei activități susținute de cercetare și dezvoltare, care a permis crearea 
unor cărămizi inteligente – gama eVOCERAMIC. Blocurile eVOCERAMIC diferențiază semnificativ  
ceMAcON de ceilalți jucători din piață și permit economia de resurse pentru constructori și utilizatori 
finali. Lansarea noului portofoliu a marcat și demararea celui mai amplu proces de rebranding de pe 
piața materialelor de construcții de până acum. Noul ceMAcON merita o imagine proaspătă, care să 
reflecte noua viziune și valorile companiei: inovație, performanță și curaj. 

În 2013 ne-am apropiat simțitor de finalul procesului de restructurare ceMAcON, care a implicat o 
strategie de turn-around management, creștere puternică a vânzărilor și eficientizări de cost, care 
au stabilizat și au consolidat activitatea companiei, precum și o masivă restructurare a datoriilor. Anul 
acesta am reușit să îndeplinim un obiectiv vital pentru companie: restructurarea creditelor, printr-o 
soluție complexă care răspunde corect intereselor acționarilor, băncii și companiei și prevede conversia 
în acțiuni a unei părți din datorie prin intermediul unui fond de investiții olandez, preluarea unei sume 
din credit împreună cu un set de active neproductive de către o companie nou înființată și reeșalonarea 
creditului rămas pe 10 ani, în rate sustenabile pentru ceMAcON. 

Ne-am bucurat de sprijinul acționariatului, a cărui structură a fost consolidată în 2013 prin alăturarea 
fondului de investiții finlandez. Peste 87% dintre acționari sunt, în acest moment, acționari 
instituționali, care, prin investițiile lor, confirmă că ceMAcON este o companie de încredere și că deține 
mijloacele pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu și lung.

În 2014, ne propunem să ne depășim din nou limitele. Țintim poziția de lider pe piața din Transilvania și 
avem toate resursele pentru a atinge acest obiectiv. Vrem să creștem în regiune, dar și la nivel național. 
Bugetăm o nouă majorare a cotei de piață și o creștere cu două cifre a afacerii. Vom continua să investim 
în cercetare și în dezvoltarea de noi produse, ceMAcON remarcându-se deja ca o companie inovatoare 
în domeniu. Totodată, vizăm consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor cu distribuitorii și cu jucătorii 
importanți din industria de construcții din România, toate acestea în condiții de profitabilitate 
operațională peste media sectorului, pentru crearea continuă de valoare pentru acționari. 

Vă invit să descoperiți în continuare povestea ceMAcON în 2014, rezultatul unui management eficient, 
românesc, a unei echipe unite și hotărâte și al unei strategii unice în piață. 

Al dumneavoastră,

Liviu stoleru
Director General și Președinte al consiliului de Administrație  
ceMAcON sA

2013. Noul ceMAcON
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V rem să devenim liderul incontestabil al pieței de cărămizi din România, iar ceMAcON să fie 
sinonim pentru construcții evoluate. Pentru a ne atinge acest obiectiv, ne-am stabilit un parcurs 
bazat pe o creștere durabilă și sustenabilă, în care ținem cont de un set de valori esențiale:

• inovație: investim constant în tehnologie și cercetare pentru a dezvolta produse unice, 
evoluate. Inovăm în toate aspectele muncii noastre.

• creativitate: ne inspirăm din viața și activitatea clienților noștri, tocmai pentru a putea găsi 
soluții care să ușureze munca celor care ne folosesc produsele.

• Performanță: pentru acționarii și clienții noștri, prin rezultatele companiei, la nivel de produs, 
echipă și atitudine.

• curaj: credem în ceea ce facem și nu ne ferim de nicio provocare.
• Mediu: folosim materii prime naturale pentru fabricarea produselor noastre și încurajăm 

soluțiile ecologice în construcții, care să permită ridicarea de clădiri verzi.
• Responsabilitate: suntem parte din comunitate și dăm înapoi acesteia ajutorul pe care-l 

primim din partea ei.
• Distracție: lucrurile cu adevărat bune se fac cu pasiune și determinare, dar cu zâmbetul pe 

buze.

L a ceMAcON credem în construcții evoluate. De aceea, investim constant în tehnologie și 
cercetare pentru a dezvolta produse unice, care aduc un real avantaj celor care le folosesc. 
Pentru noi, inovația este un fel de a fi. Rolul nostru este acela de a găsi soluții noi, superioare și 

de a seta tendințe pe piața blocurilor ceramice.

Am dezvoltat produsele din noua gamă eVOCERAMIC, care îmbină inovația cu tehnologia de ultimă oră; 
am creat soluții performante pentru oameni și construcții performante, inteligente.

3 MisiUNe. ViZiUNe. VALORi

Misiune

Viziune. Valori
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4 eVOLUție 2010 ‒ 2013

cONTexT De PiAțĂ

P iața de cărămidă s-a contractat continuu din 2009, atât la nivelul volumelor, cât și al prețurilor. 
Chiar și așa, ceMAcON a reușit să obțină creșteri semnificative, având cea mai bună performanță 
comercială în rândul companiilor din sector.  Astfel, chiar dacă piața de cărămidă s-a comprimat cu 

22% în 2013 față de 2009, ceMAcON a crescut cu 66% în ultimii 4 ani.

Privim ca pe o oportunitate diferențialul semnificativ raportat la anul 2008, de 60% la nivelul volumelor 
vândute pe piața de cărămidă din România și de 50% nivelul prețului mediu de vânzare în piață și 
considerăm că ceMAcON de astăzi este foarte bine plasat pentru a beneficia de reluarea creșterii pieței 
materialelor de construcții.

1

eVOLUțiA ceMAcON Vs. PiAțA De cĂRĂMiDĂ: VAlORI VÂNDUTE

VAlORI RAPORTATE lA ANUl 2009

Alte materiale de  zidărie

Piața de cărămidă 69.646.200 184.853.112

79.775.447 169.805.000

149.421.647 354.658.112

Mărimea pieței de 
zidărie (euro)

Valori actuale
2013

Valori maxime
2008

Total piața de zidărie
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PeRfORMANțĂ cOMeRciALĂ

exTiNDeRe TeRiTORiALĂ
DE lA PRODUCăTOR lOCAl, lA jUCăTOR NAȚIONAl

4 Evoluție 2010 ‒ 2013

Cifra de afaceri a ceMAcON a crescut constant, dublându-se în ultimii 3 ani și ajungând la 48 milioane 
de lei, nivelul bugetat pentru 2013.

C      onsolidarea rețelei de parteneri și extinderea zonelor de distribuție, împreună cu  
      întărirea echipei de vânzări au fost măsurile necesare pentru a asigura creșterea. În anul 2010,  
           ceMAcON  își distribuia produsele în județele din apropierea fabricii, în zona naturală – Sălaj, Satu 

Mare și Maramureș, comportându-se și fiind perceput ca un producător local de cărămidă. În 2010, odată 
cu inaugurarea noii fabrici de la Recea, capacitatea de producție a ceMAcON a crescut de 4 ori. Astfel,  
ceMAcON deținea cea mai mare și mai modernă unitate de producție din Sud-Estul Europei, dar și o 
capacitate de producție care impunea creșterea rețelei de distribuție și intrarea în piețe noi. De la 10 
distribuitori în doar 3 județe în 2009, s-a ajuns, în anul 2013, la 150 distribuitori în 27 de județe din întreaga 
țară. 

2013

2010 150  
DISTRIBUITORI

10  
DISTRIBUITORI
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bN

MMsM

bh
sJ

cJ

if
b

Ph

TR GR
cL

cT

iL

bR TL

GL

is

cV
VN

bZ

TM

cs

Mh

DJ
OT

Vs

bT

sV

AR
Ab

sb bV

bc

NT

hRMs

hD

GJ VL AG
Db

4.71 mil. €
15%

bZ

TR GR

if
b

cL
cT

iL

bR TL

GL

is

cV
VN

Ph
bZ

Db

Vs

bV

cs

Mh

DJ

bN

MMsM

bh

AR

sJ

cJ

Ab

sb

Ms

hD

GJ VL

OT

hR

AG

NT

bT

TM

bc

sV

2

3
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cOTĂ De PiAțĂ

4 Evoluție 2010 ‒ 2013

O urmare firească a extinderii teritoriale a fost creșterea cotei de piață deținute la nivel național. În doar 
3 ani, cota de piață ceMAcON a crescut de la 6% la 16%.

PROfiTAbiLiTATe OPeRAțiONALĂ
EVOlUȚIE EBITDA VS. CIFRA DE AFACERI (lEI)

EBITDA     Cifra de afaceri

4

5

cOTA De PiAțĂ NAțiONALĂ (%)
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Dobândă     Credit transferat pe ceMAcON Real Estate             Credit principal ceMAcON       Datorie - Conversie în capital

4 Evoluție 2010 ‒ 2013

ReechiLibRARe biLANțieRĂ PRiN 
ResTRUcTURAReA cReDiTeLOR

Î n 5 noiembrie 2013, managementul ceMAcON împreună cu primii 4 acționari ai companiei, au 
parafat acordul de principiu de restructurare a creditelor cu Banca Comercială Română, un proces 
complex, care va presupune aport de capital proaspăt, conversie de datorii în acțiuni, externalizări 

de active neproductive și restructurări de contracte de credit.

Setul de acțiuni convenite cu banca se va implementa în 2014 și va conduce la o puternică echilibrare 
bilanțieră a companiei, care va păstra pe bilanț doar o datorie sustenabilă de 13 milioane euro.

În urma procesului de restructurare, din totalul de peste 30 milioane euro datorie a ceMAcON către BCR, 
însumând datorie principală, dobânzi și penalități, va rezulta o datorie redusă astfel:

13 milioane de euro credit principal pe ceMAcON SA, cu o maturitate de 10 ani,

5 milioane de euro credit secundar pe ceMAcON Real Estate, cu o maturitate de 5 ani, garantat cu 
activele neproductive transferate de pe ceMAcON SA pe ceMAcON Real Estate și cu o garanție 
de companie a ceMAcON SA în valoare de până la 3 milioane de euro.

cReDiT îNAiNTe De ResTRUcTURARe cReDiT DUPĂ ResTRUcTURARe

6

12.000.000 €4.719.639 €

5.000.000 € 825.603 €

13.000.000 €26.105.964 €
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4 Evoluție 2010 ‒ 2013

D in nevoia de diferențiere, singura strategie care asigură creșterea profitabilă și sustenabilă, și 
bazându-ne pe tehnologia avansată de la fabrica Recea, am investit în cercetare și dezvoltare 
pentru crearea celui mai performant portofoliu de produse de zidărie din România, devenit 

eVOCERAMIC, în anul 2013. 

ceL MAi PeRfORMANT PORTOfOLiU De PRODUse7
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5 2013.
cONfiRMAReA PeRfORMANței

P iața blocurilor ceramice a dat  în 2013 primele semne de stabilizare, din 2009 încoace. Vorbim 
despre o piață de 2 milioane de metri cubi, cu o valoare estimată de 70 milioane de euro, care 
reprezintă 45% din totalul pieței de zidărie din România, 55% revenind zidăriei albe (BCA).

Este o piață în care producătorii mari au reușit să crească prin acapararea de cotă de piață de la 
jucătorii locali, consumul menținându-se la același nivel al anului anterior. Conform datelor statistice, 
construcțiile noi au scăzut cu peste 11%, în schimb ce reparațiile capitale au avut un avans de 32%.

Pentru ceMAcON, zonele de interes primordial sunt Nord-Vest, Vest și Centru. Acestea sunt, de 
asemenea, cele mai importante regiuni din punct de vedere al consumului, acumulând aproape 
jumătate (48%) din vânzările de blocuri ceramice din România. Deși regiunea de Nord-Vest este cea 
mai mare piață la nivel de consum, aceasta este și cea mai concurențială, având în vedere poziționarea 
mai multor unități de producție de zidărie în zonă.

În continuare însă, având în vedere supracapacitatea existentă în piață, s-a păstrat tendința 
producătorilor de a reduce prețurile pentru a stimula consumul, mai ales pentru că oferta de produse 
este nediferențiată, blocurile ceramice din piață fiind extrem de similare ca utilitate și caracteristici.

cONTexT De PiAțĂ

16%

7%

11%

21%

19%7%

12%

zona  CTR

zona  SE 

zona V

zona NV

zona  BUC zona  S

zona  NE

7%

zona  SV 

1
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5 2013. Confirmarea performanței

C eMAcON deține cea mai modernă fabrică de blocuri ceramice din România, cu cea mai mare 
capacitate de producție din Sud-Estul Europei, 100% automatizată. Tehnologia pe care o 
deținem ne permite să producem blocuri ceramice performante, unice pe piața din România, la 

costuri de producție competitive, prin optimizarea continuă a consumurilor și a proceselor. 

Capacitatea de producție anuală este de 385.000 metri cubi fizici. În anul 2013, gradul de utilizare a 
capacității de producție a fost de 88%, probabil cel mai ridicat nivel din domeniu.

iNOVAție și TehNOLOGie

385.000
METRI CUBI FIzICI ANUAl

88 %
GRAD DE UTIlIzARE A CAPACITăȚII  
DE PRODUCȚIE

2
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D in nevoia de diferențiere, în anul 2013, ceMAcON a introdus în piață 4 produse 
complet noi: eVOcERAMIC 29 LM, eVOCERAMIC 24 LM, eVOCERAMIC 24 AERO, 
eVOCERAMIC 24 V, devenind singura companie de profil din România, care, în decurs 

de un an, și-a  schimbat jumătate din portofoliul de produse. Inovația a început cu un an în 
urmă, odată cu lansarea primului bloc ceramic din România care nu necesită termoizolație –  
eVOCERAMIC 44 SUPER TH.

Acest proces de inovație aduce pieței cele mai performante blocuri ceramice din România, prin prisma 
avantajelor pe care acestea le oferă specialiștilor și beneficiarilor finali ai construcțiilor.

calcule comparative gama eVOCERAMIC vs. cărămizi obișnuite, realizate pentru o clădire cu suprafața de 175 mp și aria vitrată de 20% din totalul suprafeței de zidărie.

eVOCERAMIC  
44 sUPeR Th

eVOCERAMIC  
29 LM*

EVOCERAMIC  
24 AERO*

eVOCERAMIC  
24 LM*

• Singura cărămidă din România care 
nu necesită termoizolare 
suplimentară.

• Finalizarea mai rapidă 
a zidului ‒ nefiind 
necesară aplicarea 
termosistemului.

• Consum de mortar 
cu 20% mai mic 
pe metru pătrat de 
zidărie.

• Coeficient de transfer 
termic cu 38% mai bun 
decât cel prevăzut de normativele 
din România.

• Folosești cu 650 de 
bucăți mai puțin 
decât în cazul 
unei cărămizi 
obișnuite de 25 
cm grosime .

• Economisești 23 
saci de mortar (550 
litri).

• Muncești mai puțin cu 
48 ore (6 zile, 8 h/zi).

• Folosești cu 955 de bucăți 
mai puțin decât în cazul 
unei cărămizi obișnuite de 
30 cm grosime. 

• Economisești 100 saci de 
mortar (2.500 litri).

• Muncești mai puțin cu 57 
ore (7 zile, 8 h/zi).

• Folosești cu 220 de bucăți 
mai puțin decât în cazul 
unei cărămizi obișnuite de 
25 cm grosime .

• Economisești 55 saci de 
mortar (1.350 litri).

• Muncești mai puțin cu 36 
ore (4,5 zile, 8 h/zi).

PORTOfOLiU De PRODUse

5 2013. Confirmarea performanței

3

Produsele din portofoliul eVOCERAMIC, care reprezintă o noutate și inovează prin 
caracteristicile lor, sunt următoarele:
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5 2013. Confirmarea performanței

V rem să ne menținem poziționarea de lider prin inovație și căutăm să oferim clienților și 
partenerilor noștri soluții unice de zidărie, pentru construcții evoluate. Colaborăm cu 
institutele INCERC România (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții) 

pentru a ne alinia standardelor și cerințelor pieței, produsele noastre fiind testate de un organism 
abilitat și cu renume național. Discutăm cu experți și, împreună, dezvoltăm produse performante, 
certificate.

P rin strategia comercială, în 2013, am valorificat piețe și canale de vânzare noi. Am crescut 
rețeaua de distribuție de la 85 de parteneri în 15 județe, la sfârșitul anului 2012, la 150 
parteneri în 27 de județe în toată țara, în paralel cu consolidarea poziției în Transilvania. În plus, 

am deschis 3 centre proprii de distribuție în zonele unde existau bariere importante de intrare în piață, 
în Timișoara, Bacău și Suceava. 

Am reușit să creștem vânzările cantitative cu 35% față de anul precedent, în condițiile în care cifra de 
afaceri a crescut cu 38%. Astfel, creșterea volumelor s-a fundamentat pe diferențiere și pe abordări 
comerciale noi, în contextul în care piața a fost guvernată de prețuri mici și termene de plată tot mai 
permisive, având în vedere supracapacitatea de producție existentă în cazul tuturor producătorilor de 
zidărie și cererea redusă de materiale de zidărie.

ceRceTARe și DeZVOLTARe

ReZULTATe cOMeRciALe

4

5
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MARkeTiNG

P entru o companie cu obiective atât de ambițioase de creștere, investiția în crearea unei imagini 
puternice în piață este obligatorie. Principalele obiective setate pentru 2013 din perspectiva 
promovării au fost crearea unui brand solid, cu o imagine proaspătă, creșterea notorietății în 

piață și comunicarea performanțelor portofoliului de produse. 

Am început cu schimbarea completă a identității vizuale ceMAcON, odată cu redenumirea gamei de 
produse, care a devenit eVOCERAMIC. 

eVOCERAMIC reprezintă blocuri ceramice evoluate, inteligente, care aduc o serie de beneficii celor care 
le utilizează.

Procesul de rebranding a început în aprilie 2013, când, împreună cu cei mai importanți parteneri și 
clienți, întreaga echipă și acționari, am lansat noul ceMAcON, în cadrul unui eveniment de amploare, 
organizat la Cluj-Napoca. De aici a pornit totul. Rebrandingul a adus un ambalaj nou, site de companie 
nou și noi standarde de mercantizare la punctele de lucru ale distribuitorilor.

5 2013. Confirmarea performanței

6
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Au urmat campaniile de produs, odată cu lansarea formatelor noi. Constructorii și beneficiarii finali 
trebuiau să asimileze avantajele produselor eVOCERAMIC. Pe acest principiu a fost construită campania 

„Construiește inteligent și ceMAcON te premiază”. Aceasta ne-a ajutat la pregătirea pieței pentru 2014, 
produsul fiind testat și utilizat de către un număr important de constructori.

Împreună cu o strategie comercială adecvată, am reușit să atingem obiectivele de cotă de piață, 
ajungând să avem 16% din piața națională de blocuri ceramice. La nivel regional, am avut o creștere 
semnificativă în zona de Vest, unde cota de piață ceMAcON s-a dublat față de 2012. Am crescut în 
Nord-Vest, deși este piața naturală a ceMAcON și unde concurența este foarte pronunțată, precum și 
în regiunea Centru. 

5 2013. Confirmarea performanței

Cotă de piață ceMAcON 2012     Cotă de piață ceMAcON 2013

cOTĂ De PiAțĂ

CUMPĂRĂ 30 DE PALEŢI DE CĂRĂMIZI EVOCERAMIC
ȘI PRIMEȘTI 2 PALEŢI ÎN PLUS, GRATIS.

CONSTRUIEȘTI INTELIGENT
ȘI CEMACON TE PREMIAZĂ

Mai departe, am început comunicarea în zonele cele mai importante pentru ceMAcON, în special 
Transilvania, Banat și Crișana, concentrându-ne pe clienții care beneficiază în principal de avantajele 
produselor noastre. Am investit în campanii de imagine în orașele în care ceMAcON avea nevoie de 
un plus de vizibilitate, precum Timișoara, Sibiu, Oradea și Cluj-Napoca, pentru a ne poziționa ca un 
producător performant, puternic, un brand românesc care inovează atât prin portofoliul de produse, 
cât și prin imagine.
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A nul 2013 a reprezentat pentru Echipa ceMAcON anul maturizării. A fost creată o structură 
organizațională stabilă și funcțională, pentru departamentele noi fiind recrutat un management 
tânăr, motivat, dar cu experiență, format în companii multinaționale de prestigiu. 

În acest moment, echipa de management este completă, formată, pe de o parte, din profesioniști tineri, 
dinamici și pe de altă parte, din manageri experimentați, cu vechime în producția de blocuri ceramice. 
Media de vârstă este de 38 de ani, iar principalele puncte comune sunt încrederea în ceMAcON și 
motivația foarte puternică de a contribui la succesul companiei.

În 2013, Departamentul de Resurse Umane s-a concentrat, pe de o parte, pe crearea și implementarea 
sistemelor de Dezvoltare Organizațională și, pe de altă parte, pe dezvoltarea zonelor de Comunicare 
Internă și Training, cu scopul de a crește performanța echipei, de a o motiva și a  susține astfel obiectivele 
de dezvoltare a companiei.

Managementul performanțelor. Prin implementarea acestui sistem, fiecare angajat are 
definite obiective de performanță clare, care reies din strategia companiei, procesul de evaluare a 
performanțelor se desfășoară unitar, iar recompensarea performanței se face în funcție de contribuția 
individuală, politica și bugetul companiei. 

Politica salarială. Pentru asigurarea echității interne, prin remunerarea în aceeași plajă salarială a 
angajaților de pe posturi cu impact similar, dar și a echității externe, prin comparație cu piața, a fost 
construită matricea posturilor ceMAcON, și pe baza acesteia, grila salarială pentru 2014.

sistemul de beneficii.  Alături de beneficiile oferite angajaților prin contractul colectiv de muncă, 
primele de zi de naștere și de concediu, au fost implementate o serie de noi beneficii pentru angajați, 
cele mai importante fiind serviciile medicale și asigurările de accident.

Training.  Inițierea unui program modular de traininguri de dezvoltare a abilităților ‘soft’ și urmărirea 
implementării acestora pe teren, în special pentru echipa de Vânzări, dar și pentru celelalte 
departamente.

ResURse UMANe

5 2013. Confirmarea performanței

Număr mediu angajați                           Cifră de afaceri / angajat       

7

eficieNTiZAReA PeRsONALULUi
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Numărul angajaților ceMAcON a crescut în 2013 cu 13%, pe fondul creșterii operațiunilor comerciale și 
de producție, în condițiile expansiunii cu 38% a cifrei de afaceri.

Din punct de vedere al distribuției pe departamente, 58% din echipă este aferentă activității de 
producție.

5 2013. Confirmarea performanței

Producție                         Vânzări  Operațional          Suport

P entru a susține obiectivele de dezvoltare și transformare într-o companie modernă ce activează 
pe o piață dificilă și extrem de competitivă, am investit în dezvoltarea sistemului de control 
intern  si a procesului de management al riscurilor.

Acestea ne asigură creșterea eficienţei, transparenţei și eficacității proceselor și operaţiunilor, 
raportarea corectă a rezultatelor financiare, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.

În acestă direcţie, s-a decis înfiinţarea unei funcții de control intern la începutul anului 2013, cu rol în 
dezvoltarea și standardizarea activităților de control și adresarea proactivă a riscurilor de business.

Având susţinerea echipei de management, și cu implicarea specialiștilor din toate departamentele, în 
cursul anului 2013 s-au făcut pași importanți:

• Evaluarea modului de lucru și a proceselor interne, urmată de implementarea de măsuri 
adecvate si eficiente;

• Crearea unui manual de proceduri interne care să acopere toate procesele de bază; 
• Îmbunătățirea sistemului informatic integrat prin implementarea de noi funcţionalități și 

automatizarea unor procese;
• Dezvoltarea sistemului de raportare managerială.

Întărirea controlului intern, prin implementarea celor mai bune practici adaptate la specificul domeniului 
de activitate și pieţei, oferă o bază solidă de încredere auditorilor și conferă managementului și 
administratorilor o asigurare sporită privind gestionarea optimă a riscurilor și oportunităților.

MANAGeMeNTUL RiscULUi8

DisTRibUțiA ANGAJAțiLOR
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C eMAcON promovează o politică de responsabilitate față de mediul înconjurător, cu respectarea 
în totalitate a legislației și normelor aplicabile, și în același timp, se angajează să dezvolte și să 
implementeze procese și produse eficiente cu impact minim asupra mediului.  

Obiectivele și iniţiativele de responsabilitate faţă de mediu susţinute de către ceMAcON sunt:

• Reducerea emisiilor de gaze în atmosferă  prin promovarea celor mai eficiente tehnologii;
• Reducerea consumurilor specifice de energie prin optimizarea tehnologiilor și reţetelor;
• Exploatarea responsabilă și reabilitarea mediului;
• Reciclarea sau valorificarea deșeurilor generate în procesul de producţie;
• Dezvoltarea de produse inovative, durabile și cât mai ecologice.

Î n  primul trimestru al anului 2013, în urma eforturilor managementului companiei de a atrage în 
acționariat investitori instituționali puternici și motivați să susțină dezvoltarea ceMAcON, fondul 
de investiții din Finlanda KJK FUND II a intrat semnificativ în acționariatul ceMAcON; a devenit 

cel mai mare acționar, prin achiziția mai multor pachete de acțiuni de la persoane fizice, mai ales foști 
angajați și dirigenți, care au beneficiat de privatizarea societății în anii ’90.

Astfel, ca urmare a acestei schimbări marcante la nivelul structurii de acționari, negocierile cu banca 
finanțatoare au cunoscut o accelerare în direcția agreerii unei soluții win-win, iar alți acționari existenți 
au decis creșterea deținerilor prin achiziții de acțiuni din piață, ceea ce a asigurat atât lichiditatea, 
cât și dinamica de preț la bursă și au readus acțiunile ceMAcON în atenția investitorilor de pe piața 
românească de capital.

ResPONsAbiLiTATe fAțĂ De MeDiU

cONsOLiDAReA AcțiONARiATULUi

20132012
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sTRUcTURĂ AcțiONARiAT

Investitori instituționali străini                  Persoane fizice                           Investitori instituționali români
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PROceNTeLe DețiNUTe De OfeRTANți îN URMA îNcheieRii OfeRTei PUbLice

În data de 9 octombrie 2013, principalii acționari ai ceMAcON, KJK Fund II, Consultanță Andrei & Andrei 
SRL, SSIF Broker, Casa de Insolvență Transilvania și persoanele afiliate acesteia, totalizând 65% din 
capitalul companiei, au încheiat și făcut public un acord de acțiune concertată pentru a adopta o politică 
comună în privința emitentului ceMAcON SA prin exercitarea concertată a drepturilor de vot deținute.

În luna ianuarie 2014, acționarii au derulat pe bursă Oferta Publică de Preluare Obligatorie, având 
ca scop achiziționarea tuturor acțiunilor ceMAcON SA ce nu sunt în proprietatea ofertanților și a 
persoanelor cu care aceștia acționează în mod concertat. Astfel, numărul valorilor mobiliare care au 
făcut obiectul ofertei publice a fost de 89.854.503 acțiuni, reprezentând 34,1818% din capitalul social 
și din drepturile de vot.

Prețul de ofertă a fost de 0,052 lei pentru o acțiune, mai puțin cheltuielile aferente impozitului pe 
câștigul de capital din transferul valorilor mobiliare, comisioanele de tranzacționare și comisioanele 
aferente plății prețului acțiunilor.

Numărul de valori mobiliare cumpărate a fost de 29.166.843 acțiuni în valoare de 1.516.675,84 lei. 
Tranzacția a fost executată în data de 27 ianuarie 2014, iar decontarea a fost efectuată prin Depozitarul 
Central în data de 31 ianuarie 2014.
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Extras din Raportul auditorului financiar pentru exercițiul 2013:

„Raport asupra situațiilor financiare”:

Am auditat situațiile financiare anexate ale societății SC ceMAcON SA (“Societatea”) care cuprind 
bilanțul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar și  
situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar 
al politicilor contabile semnificative precum și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se 
referă la:

• Total capitaluri proprii: 9.281.693 lei
• Rezultatul net al exercițiului financiar - pierdere: (6.535.138) lei

(...)

Opinia de audit:

În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, 
a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2013, precum și a performanței financiare și a 
fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate 
cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabilă societăților ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu toate modificările și completările 
ulterioare. 

PeRfORMANțĂ fiNANciARĂ

Raportul complet poate fi consultat online pe: www.cemacon.ro

BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS S.R.L
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 1003 / 2010

Dan Apostol
Auditor financiar

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 1671 / 25.06.2006
Cluj-Napoca, România
26.03.2014
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siTUAțiA POZiției fiNANciARe 
valori exprimate în lei

situațiile financiare individuale sunt încheiate în conformitate cu ifRs începând cu exercițiul financiar 2012, fiind auditate conform reglementărilor în vigoare. 

situațiile financiare individuale complete, inclusiv notele explicative pot  fi consultate online pe: www.ceMAcON.ro
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La nivel bilanțier, principalele dinamici sunt următoarele: 

• diminuarea activelor imobilizate pe fondul reevaluărilor și a amortizării activelor productive în 
2013;

• creșterea semnificativă a creanțelor comerciale ca urmare a alinierii la condițiile de vânzare din 
piață; comparat cu anii 2011-2012, piața materialelor de construcții s-a mutat puternic dinspre 
vânzarea cu plată în avans către termene de plată care depășesc 30 zile și ajung chiar la 90-100 
zile. Cu toate acestea, ceMAcON a reușit creșterea de 38% a cifrei de afaceri în 2013 printr-o 
politică de credit comercial precaută și orientată spre stimularea încasării; astfel, termenele 
medii de încasare au fost sub 60 zile, iar raportul creanțe/vânzări, de 16% la sfârșitul anului. 
Termenul mediu de încasare a crescut, neafectând însă lichiditatea companiei, care s-a 
îmbunătățit cu 39% în 2013, aspect care se reflectă și în situația numerarului disponibil la 
sfârșit de an, de 2,6 ori mai mare decât în decembrie 2012.

Pentru securizarea creanțelor, ceMAcON utilizează, începând cu 2013, asigurarea de credit comercial 
de la liderul pieței în domeniu și a implementat proceduri de lucru specifice riscurilor de reîncasare, ca 
parte a departamentului financiar.

• Activele totale au înregistrat o creștere cu peste 4 milioane lei în 2013.
• La nivelul datoriilor, pe fondul nefinalizării procesului de restructurare a creditelor bancare, 

a continuat și în 2013 mutarea debitelor pe termen lung în debite pe termen scurt prin 
translatarea sumelor restante din contractele de credit. De asemenea, a continuat acumularea 
dobânzilor aferente creditelor bancare. Toate aceste aspecte sunt reglementate și rezolvate 
prin acordul de restructurare a creditelor semnat cu banca finanțatoare în noiembrie 2013.

• În 5 februarie 2014, ceMAcON a fost notificată de către Banca Comercială Română SA asupra 
faptului că o sumă de 12.000.000 euro din creditul societății la instituția bancară a fost 
cesionat la data de 20 decembrie 2013, împreună cu toate drepturile aferente (drepturile 
accesorii prezente, viitoare, venituri, dobânzi, acțiuni ale cedentului rezultând din sau aflate 
în legătură cu creanța cedată, cu excluderea însă a oricărui drept de garanție) către Business 
Capital For Romania Opportunity Fund Cooperatief U.A.cu sediul în Noordeinde 128, kamer 2, 
1121 Al Landsmeer, Olanda.  Această cesiune de creanță este parte componentă a acordului de 
restructurare a creditelor semnat de ceMAcON cu BCR.

• Plățile și soldul aferente datoriilor către ANAF reeșalonate în anul 2012 sunt în conformitate 
cu graficul agreat

• La nivelul capitalurilor proprii, mutația a continuat să fie negativă în urma înregistrării pierderilor 
nete aferente ultimilor ani și marcării tranziției la raportarea î n sistem IFRS. 

La 31 decembrie 2013, societatea se afla în situația reglementată de art. 153 indice 24 din Legea 
Societăților Comerciale 31/1990, activul net fiind mai mic decât jumătate din valoarea capitalului social 
subscris.

În acest context, și având în vedere și implementarea termenilor acordului de restructurare a creditelor 
semnat cu BCR, Consiliul de Administrație al SC ceMAcON SA a decis convocarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor în data de 24 martie 2014. 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat reducerea capitalului social al Societății, 
ca urmare a pierderilor înregistrate de Societate în ultimii 4 ani, de la valoarea de 26.287.248,6 lei la 
valoarea de 525.796 lei, prin reducerea numărului de acţiuni de la 262.872.486 acţiuni la 5.257.960 
acţiuni.

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat majorarea capitalului social 
al Societății prin emisiunea de noi acțiuni cu suma maximă de 8.800.000 lei, de la valoarea de 525.796 
lei la valoarea de 9.325.796 lei, prin emisiunea unui număr maxim de 88.000.000 acţiuni ordinare, 
nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 0,1 lei, prin aport în numerar, majorare ce va loc 
după finalizarea operaţiunii de reducere de capital social menţionate mai jos. 

5 2013. Confirmarea performanței
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situațiile financiare individuale sunt încheiate în conformitate cu ifRs începând cu exercițiul financiar 2012, fiind auditate conform reglementărilor în vigoare. 

situațiile financiare individuale complete, inclusiv notele explicative pot  fi consultate online pe: www.cemacon.ro 

siTUAțiA ReZULTATULUi GLObAL
valori exprimate în lei
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Din perspectiva veniturilor, compania a înregistrat creșteri puternice pe toate zonele aparținând 
activității de bază, rata de creștere fiind și în 2013 cea mai mare din sector: cifra de afaceri +38%, 
vânzarea cantitativă de produse finite +35%.

La nivelul veniturilor totale, creșterea este de 21% față de anul anterior; este important de menționat 
că veniturile totale nu mai includ în 2013 venituri din certificate energetice, ci se fundamentează pe 
facturările aferente livrărilor de cărămidă, marfă și servicii de transport. 

Veniturile din producția stocată au trecut de la valori pozitive în 2012 la valori puternic negative în 
2013, pe fondul unor volume de vânzări care au devansat producția, asigurând în același timp o foarte 
buna încărcare a capacității fabricii Recea.

Astfel, veniturile operaționale s-au reflectat integral în fluxul de numerar, asigurând finanțarea 
necesară creșterii în condițiile absenței oricărei alte surse externe de finanțare a creșterii în ultimii ani.

La nivelul cheltuielilor, abordarea de zone geografice noi a determinat creșterea valorilor aferente 
transportului, valori care se reflectă însă și la nivelul veniturilor similare din servicii. 

De asemenea, proiectul de rebranding și promovarea noului portofoliu de produse, precum și 
administrarea centrelor proprii de distribuție din Timișoara, Bacău și Suceava, vectori importanți ai 
creșterii vânzărilor, au determinat creșteri de costuri raportat la anul anterior.

Costul de producție, deși afectat de creșterile de preț la energie, materii prime și ambalaje raportat la 
anul trecut, a fost menținut la nivelul din 2012, efectul scumpirilor fiind atenuat de o nouă etapă de 
eficientizare a consumului energetic unitar, ca urmare a schimbărilor de rețetă și a îmbunătățirilor de 
flux.

Costurile cu personalul, raportate la exercițiul anterior, trebuie înțelese în contextul gradului de 
încărcare mult mărit al capacității de producție și al schimbărilor operate la nivelul echipei. A avut loc o 
întărire a echipei prin atragerea unor specialiști din companii mari, multinaționale, cu valoare adăugată 
imediată în business.

În 2013, a fost decisă la nivelul Adunării Generale a Acționarilor ceMAcON și implementată politica 
de motivare a managementului; de asemenea, 2013 a fost primul an în care politica de management 
a performanței pentru angajații ceMAcON a fost complet implementată, asigurându-se astfel 
o motivare puternică și o aliniere eficientă a intereselor întregii echipe ceMAcON cu obiectivele 
strategice ale companiei. Ambele politici de personal au un impact relevant asupra dinamicii costurilor 
cu personalul in 2013.

Astfel, în condițiile în care nu au fost realizate venituri aferente certificatelor energetice, profitul 
operațional, EBITDA, se situează la 7,97 milioane lei, cu o rată a profitului operațional care menține  
ceMAcON la o performanță peste media din sector.

Rezultatul financiar continuă să fie negativ, sub influența, în primul rând, a costurilor cu dobânzile 
aferente pachetului de credite BCR, completate de diferențele negative de curs valutar, care au fost 
semnificative la nivelul anului 2013. 

În 5 noiembrie 2013, managementul ceMAcON împreună cu primii 4 acționari ai companiei, au parafat 
acordul de principiu de restructurare a creditelor cu Banca Comercială Română, un proces complex, 
care va presupune aport de capital proaspăt, conversie de datorii în acțiuni, externalizări de active 
neproductive și restructurări de contracte de credit. Setul de acțiuni convenite cu banca este în curs 
de implementare și va conduce la o puternică echilibrare bilanțieră a companiei, care va păstra pe bilanț 
doar o datorie sustenabilă de 13 milioane euro.

Rezultatul net a fost îmbunătățit cu 63%, iar, în condițiile previzibile ale finalizării restructurării 
creditelor în cursul anului 2014, prognoza este de revenire pe profit net începând cu acest an.

5 2013. Confirmarea performanței



33

L a data de 4 noiembrie 2013, ceMAcON și principalii săi acționari, KJK Fund II, Consultanță Andrei 
& Andrei, SSIF Broker și Casa de Insolvență Transilvania au semnat împreună cu Banca Comercială 
Română SA un acord de principiu privind restructurarea pachetului de credite în sumă principală 

de 26.105.964 euro, plus dobânzi și penalități, acordat de către BCR societății în perioada 2006-2009 
a cărui rambursare în condițiile inițial convenite nu a fost posibilă din cauza dificultăților financiare cu 
care s-a confruntat societatea în ultimii ani.

Acordul prevede un set de principii aplicabile restructurării creditului, precum și măsurile și acțiunile 
care trebuie întreprinse de către ceMAcON, de acționarii săi și de către BCR, care reprezintă condiții de 
a căror finalizare cu succes depinde stabilirea unor noi termene de rambursare a Creditului, și anume:

• contribuție suplimentară la capitalul social al Societății în sumă de minim 1,5 milioane de euro;
• conversia unei părți, în valoare de aproximativ 12 milioane de euro, din datoriile societății 

față de BCR aferente creditului existent  în acțiuni ceMAcON.  Se va identifica un investitor 
către care BCR va cesiona respectiva parte din creanța aferentă creditului. Conversia creanței 
cesionate în acțiuni ale Societății se va realiza astfel încât investitorul cesionar să dețină, 
în urma conversiei, un număr de acțiuni (a) reprezentând maxim 33% din capitalul social al 
ceMAcON și (b)[aproximativ] egal numărului de acțiuni deţinute individual de către cel mai 
mare acţionar actual al societății, respectiv KJK  Fund II;

• transferul activelor secundare și al obligațiilor de rambursare a unui credit acordat societății 
de către BCR, în valoare de 5 milioane de euro, către o societate nou înființată, ceMAcON Real 
Estate SRL. Rambursarea creditului preluat de către ceMAcON Real Estate va fi garantată: 
(i) printr-o ipotecă purtând asupra tuturor activelor  societății nou înființate, și (ii) o garanție 
personală emisă de ceMAcON în favoarea BCR în sumă de până la 3 milioane de euro;

ResTRUcTURAReA DATORiiLOR12

Înființare Cemacon Real Estate       Cesiune Creanță                      Transfer active            
Aport la capital de către acționari         D/E Swap                      Semnare contract de credit       

PROces De ResTRUcTURARe ‒ cALeNDAR

Dec -2013
ReALiZAT

Dec -2013
ReALiZAT

JUL -2014 AUG -2014
îN cURs

seP -2014 seP -2014

5 2013. Confirmarea performanței
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5 2013. Confirmarea performanței

• constituirea de către acționarii semnatari ai acordului unei ipoteci mobiliare în favoarea BCR 
asupra unei părți din acțiunile deținute în societate, care să reprezinte, în total (iar după conversia 
menționată la paragraful (ii) de mai sus, și împreună cu acțiunile deținute de investitorul acolo 
indicat), în orice moment, cel puțin 51% din capitalul social al ceMAcON.

ReALiZAReA PROcesULUi De ResTRUcTURARe - eTAPe

În urma procesului de restructurare, din totalul de peste 30 milioane euro datorie a ceMAcON către BCR, 
însumând datorie principală, dobânzi și penalități, va rezulta o datorie către BCR astfel:

• un credit în valoare de 13 milioane de euro acordat CEMACON SA, cu o maturitate de 10 ani, cu 
o perioadă de grație la plată principalului și a dobânzilor de 1 an, garantat cu activele Societății;

• un credit în valoare de 5 milioane de euro, preluat de Cemacon Real Estate, a cărui rambursare 
este garantată cu activele Cemacon Real Estate SRL și cu o garanție de companie a ceMAcON 
SA în valoare de până la 3 milioane de euro.

Cifrele menționate mai sus și aferente restructurării creditului pot suferi modificări în funcție de 
îndeplinirea tuturor condițiilor menționate în acord. Detaliile acestui acord vor fi implementate prin 
documentație angajantă din punct de vedere juridic, anticipată a se finaliza în trimestrul 3 al anului 
2014; calendarul actualizat al implementării restructurării  este redat mai sus.

Imaginea actualizată a derulării procesului, care ține cont de etapele deja parcurse, precum cesiunea 
de creanță, înființarea companiei pentru transferul activelor productive sau demararea majorării de 
capital: 
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5 2013. Confirmarea performanței

PeRfORMANțĂ bURsieRĂ

Volum acțiuni 
tranzacționate

131.686.915 131.185.571

13

cAPiTALiZARe bURsieRĂ (Lei)

iNfORMAții bURsieRe

VOLUMe TRANZAcțiONATe DiN TOTAL AcțiUNi PReț AcțiUNi ceMAcON 2013 (Lei)
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6 2014.
sTRATeGie și ObiecTiVe

cONTexT De PiAțĂ

M ărimea pieței de materiale de zidărie s-a restrâns an de an începând cu 2009, ca urmare a frânării 
creditării pentru sectorul imobiliar și a efectelor crizei financiare din această perioadă. În ultimii 
ani, sectorul materialelor de zidărie s-a confruntat cu o creștere continuă a prețurilor la materii 

prime, energie și combustibil, creșteri ce nu s-au regăsit în prețul de vânzare ca urmare a contextului 
competitiv de pe piața de cărămidă, caracterizată de supracapacitate de producție la nivel național.  

1

eVOLUțiA PRețURiLOR îN PeRiOADA 2008  ‒ 2014

Modificările fiscale de la 1 ianuarie 2014, precum și calendarul liberalizării prețurilor la energie, intrate 
în linie dreaptă în 2014, pun puternică presiune pe structura de costuri și vor avea ca impact majorarea 
prețurilor medii pentru materialele de construcții în 2014:

Taxe nou introduse/modificate de la 1 ianuarie 2014:

• Taxa pe construcții speciale - 1,5%
• Majorarea redevenței miniere si schimbarea modului de calcul
• Impozitul pe resursele minerale exploatate

Majorări de preț la materii prime, combustibil și energie

• Majorare preț carburant prin creșterea de acciză și introducerea accizei speciale de 0,7 
eurocenți/litru

• Majorarea cu peste 30% a prețului gazului,  ca urmare a liberalizării accelerate a  prețului la 
energie

• Majorarea prețului pentru rumeguș cu peste 50%, ca urmare a scăderii cantității de lemn 
prelucrat

Indicele prețului de consum Energie electrică Combustibil Preț cărămidă Gaz
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P ornind de la premisa menținerii consumului de materiale de  zidărie la nivelul anului 2013 și a unei 
stabilități macroeconomice, politice și sociale, fără alte mutații de amploare în plan fiscal decât 
cele comunicate în ultimele luni din 2013, bugetul de venituri și cheltuieli este fundamentat 

pe continuarea ciclului de creștere a cifrei de afaceri și a cotei de piață în condiții de profitabilitate 
operațională peste media sectorului. 

Astfel, deși piața materialelor de zidărie nu dă semnale de revenire, iar presiunea de creștere a 
costurilor de producție și operare este foarte puternică, ca urmare a măsurilor fiscale de început de an, 
managementul ceMAcON își asumă continuarea strategiei de creștere a afacerii și în 2014 printr-un 
buget în care se regăsesc atât extinderea cifrei de afaceri, cât și cea a profitului operațional  cu valori 
de  2 cifre.

bUGeT și ObiecTiVe2

bUGeT De VeNiTURi și cheLTUieLi 2014

6 2014. Strategie și obiective

Bugetul prezentat nu include veniturile și cheltuielile cu privire la ansamblul procedurilor de 
implementare a restructurării creditelor bancare  și transferul de active de la ceMAcON SA către 
ceMAcON Real Estate, care trebuie efectuat ca urmare a acordului de restructurare semnat în 
noiembrie 2013.

Propunerea de buget încorporeaza impactul puternic negativ, estimat la peste 2 milioane de lei, 
determinat de modificările de taxe de la 1 ianuarie 2014, precum și de creșterile de preț induse de 
liberalizarea prețurilor la gaze sau alte materii prime. Cu alte cuvinte, în absența măsurilor fiscale 
anunțate pentru anul 2014, rezultatul operațional pentru anul 2014 ar fi fost superior celui bugetat cu 
minim 2.000.000 lei.

În condițiile în care încărcarea capacității de producție va depăși 90% în 2014, potențialul  de extindere 
cantitativă a vânzărilor este limitat, accentul strategiei comerciale căzând pe creșterea calității 
vânzării prin valorificarea beneficiilor aduse de noul portofoliu de produse și a poziționării ceMAcON 
ca brand premium. 
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6 2014. Strategie și obiective

M anagementul ceMAcON s-a angajat pentru dezvoltarea unei culturi interne de asumare 
controlată a riscurilor de business, prin gestionarea proactivă a potențialelor evenimente 
negative, prin cât mai multe acțiuni preventive în loc de măsuri corective, atât la nivel 

operațional cât și strategic.

La nivelul companiei ceMAcON, riscurile majore identificate pentru anul 2014 sunt legate de:

• Diminuarea prețurilor de vânzare sub presiunea competiției și a cererii încă scăzute;
• Creșterea prețurilor la energie și carburanți ca urmare a deciziilor fiscale și de liberalizare;
• Creșterea prețurilor la ambalaje și materii prime;
• Creșterea incidenței pierderilor comerciale.

Pentru toate aceste zone de risc, s-au implementat măsuri și s-au definit planuri de acțiune care să 
contribuie la reducerea riscurilor la nivele acceptabile și la atingerea obiectivelor și angajamentelor. 
Monitorizarea planurilor de acțiune și reevaluarea periodică a riscurilor sunt elemente esențiale în 
acest proces.   

fAcTORi De Risc3

În acest context, pentru 2014, obiectivele de dezvoltare ale ceMAcON în piața de zidărie din România 
sunt următoarele:

• Atingerea poziției de lider al pieței din regiunea Transilvania, incluzând Banatul și Crișana;
• Creșterea cotei naționale de piață, de la 16% la 18%;
• Asumarea rolului de inovator în piața de zidărie, având responsabilitatea informării și 

convingerii publicului țintă legat de beneficiile construcțiilor eficiente;
• Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu clienții noștri, distribuitori și specialiști;
• Completarea portofoliului eVOCERAMIC cu alte produse unice în piață, care să creeze plus-

valoare pentru cei care le utilizează.
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www.cemacon.ro


