PROSPECT
OFERTA PUBLICA INITIALA DE VANZARE
S.C. APA STARETULUI S.A.
Aprobat de CNVM prin decizia nr. …………/…………………..

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici
nu reprezinta o alta forma de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau
dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de încheiat prin
acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifica numai
regularitatea ofertei în privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate în aplicarea
acesteia.

C.N.V.M. se pronunta cu privire la acest prospect numai in ceea ce priveste incidenta
legislatiei pietei de capital si nu isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste informatiile
referitoare la aspectele comerciale si tehnologice inserate in cadrul prospectului, ofertantul
asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la respectarea legislatiei romane incidente in
vigoare.
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FISA DE PREZENTARE A EMITENTULUI

1. Denumirea Emitentului
2. Sediul inregistrat al Societatii

S.C. APA STARETULUI S.A.
Bucuresti Splaiul Unirii nr.49, bloc M19, scara 1,
ap. 92, Sect.3

3. Forma juridica

Persoana juridica romana - Societate pe actiuni
cons tituita conform legislatiei in vigoare

4. Locul si data inregistrarii Societatii
Oficiul Registrului Comertului Bucuresti
Nr de ordine in registrul comertului: J40/12994/29.09.2003
5. Cod Unic de Inregistrare
15774530
6. Durata Societatii
49 de ani
7. Obiectul de activitate :Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice” – cod
CAEN 1598;
8. Capitalul social inregistrat al Societatii
38.090.000.000 lei
9. Numar de actiuni :
1.523.600
10. Valoare nominala :
25.000 lei
11. Structura actionari atului la data de 30.11.2004:
Actionar
Saranna Enterprises Limited
Bodgan Manoiu
Martin Rubach
Arhiepiscopia Targoviste
Philip Graham Mabell
Sorin-Daniel Solomon
Irina Petrea
Ian Deacon
Robin James Moore Edwards
TOTAL

Nr. actiuni
1.332.716
152.360
18.100
15.885
4005
507
9
9
9
1.523.600

Procent detinut
87,47152
10,0000
1,18564
1,04260
0,26286
0,03328
0,00059
0,00059
0,00059
100,00000

12.Informatii financiare de baza

Nr. crt.
1.
2.
3.

Denumire indicator
Capital social
Rezultatul brut
Datorii total

mii lei
31.12.2003
30.09.2004
4.280.125
38.090.000
(282.474)
(1.268.528)
(33.714)
(234.395)

13. Tipul valorilor mobiliare care fac obie ctul Ofertei:
Actiuni nominative, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont.
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DEFINITII
In intelesul prezentului Document de Oferta, termenii de mai jos au urmatoarele
semnificatii, daca contextul nu reclama altfel:
Ofertantul
Emitentul sau Societatea
CNVM
Oferta

Actiunile

Prospect
RASDAQ

S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A.

S.C. APA STARETULUI S.A.
S.C. APA STARETULUI S.A.
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Oferta Publica Initiala de Vanzare facuta de Ofertant
pentru vanzarea unui numar de 653.000 actiuni ale
Societatii in conditiile prevazute de acest document de
oferta publica
Cele 653.000 actiuni cu o valoare nominala de 25.000 lei
fiecare, care fac obiectul acestei Oferte si reprezinta
30.0% din capitalul social final al Emitentului.
Acest document de oferta publica
Societatea de Bursa Rasdaq - Bucuresti, Sector 2,
Bd.Carol I, Nr.34-36, Et.13.

7

S.C. A PA STARETULUI S.A.

Oferta Publica Initiala de Vanzare Actiuni

NOTA catre INVESTITORI
Orice informatii sau documente necuprinse in prezentul Document de Oferta (in forma
sa finala), furnizate sau distribuite de altcineva decat Intermediarul, trebuie privite sub rezerva
faptului ca nu au fost puse la dispozitie de catre Ofertant, Societate sau Intermediar. Nici o alta
persoana fizica sau juridica, in afara de Intermediar, Societate si Ofertant, nu a fost autorizata
sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta descrisa de prezentul Document de
Oferta.
Actiunile oferite pot fi transferate sau revandute in conditiile prevazute de legea romana.
In luarea decizie i de a investi in valorile mobiliare, investitorii trebuie sa se bazeze pe
propria examinare a termenilor Ofertei, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate. Viza de
aprobare acordata de CNVM nu constituie o aprobare sau o alta forma de apreciere de catre
CNVM a calitatii plasamentului in respectivele valori mobiliare sau a conditiilor de pret in care
valorile mobiliare sunt oferite public.
INFORMATIILE CONTINUTE IN ACEST DOCUMENT DE OFERTA AU FOST
PUSE LA DISPOZITIE DE SOCIETATE SI OFERTANT SAU PROVIN DIN ALTE SURSE
CARE AU FOST INDICATE IN PROSPECTUL DE OFERTA. INTERMEDIARUL NU
FACE NICI O INTERPRETARE SI NU DA NICI O GARANTIE, EXPRESA SAU
IMPLICITA, IN LEGATURA CU ACURATETEA SI INTEGRALITATEA UNOR ASTFEL
DE INFORMATII SI NIMIC DIN CONTINUTUL ACESTUI DOCUMENT DE OFERTA
NU ESTE SI NU TREBUIE SA FIE INTELES CA FIIND O PROMISIUNE SAU CA O
INTERPRETARE FACUTA DE CATRE INTERMEDIAR.
OFERTANTUL
SI
INTERMEDIARUL
NU
VOR
AVEA
NICI
O
RESPONSABILITATE IN LEGATURA CU OFERTA EFECTUATA IN CONFORMITATE
CU ACEST DOCUMENT DE OFERTA, IN CAZURI DE FORTA MAJORA (CAZURILE
DE FORTA MAJORA REFERINDU-SE LA EVENIMENTE NEPREVAZUTE,
INEVITABILE SAU, IN ORICE CAZ, IN AFARA CONTROLULUI UNEI PARTI,
INCLUSIV STARI DE RAZBOI, INSURECTIE, REVOLTE, TULBURARI CIVILE,
CALAMITATI, INCENDII, INUNDATII, FURTUNI, GREVE SAU ALTE TULBURARI
GENERALE ALE PROCESULUI DE MUNCA).
Fiecare cumparator al Actiunilor trebuie sa respecte toate legile si reglementarile in
vigoare in legislatia oricarei tari in care potentialul investitor ar cumpara, oferi sau vinde
actiunile si trebuie sa obtina toate aprobarile si avizele necesare in astfel de legislatii si nici
Ofertantul, nici Intermediarul nu vor avea nici o responsabilitate in legatura cu aceasta.
Investitorii potentiali se vor informa in legatura cu (a) conditiile de impozitare si
efectele acestora; (b) cerintele cadrului juridic si (c) orice restrictii privind schimbul valutar sau
in legatura cu controlul acestuia ce pot exista in conformitate cu legislatia tarilor de cetatenie,
rezidenta sau domiciliu si care pot avea relevanta in cazul subscriptiei, posesiei sau renuntarii
la Actiuni. Potentialii investitori nu vor interpreta continutul acestui Document de Oferta ca pe
o recomandare de investitie, recomandare juridica sau ca o recomandare cu privire la
impozitare. Fiecare investitor ar trebui sa-si consulte proprii consultanti, contabili sau alti
consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura
cu aspectele implicate de subscriptia, cumpararea, pastrarea sau transferarea Actiunilor.
In legatura cu cumpararea Actiunilor oferite prin acest Document de Oferta, este
responsabilitatea oricarei persoane care doreste sa cumpere actiuni de a lua la cunostinta si de a
se conforma legislatiei romane, inclusiv pentru obtinerea oricarei aprobari guvernamentale sau

S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A.

8

S.C. A PA STARETULUI S.A.

Oferta Publica Initiala de Vanzare Actiuni

de alta natura si de a plati orice taxe de transfer sau de alta natura ce trebuie platite in orice
teritoriu, dupa caz.
Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la prospect. Orice decizie de investire
trebuie sa se fundamenteze pe informatiile cuprinse in prospect, considerat in integralitatea lui.
Inainte de inceperea procedurii judiciare, avand ca obiect informatiile cuprinse intr-un
prospect, reclamantul va trebui sa suporte costurile aferente traducerii documentului in limba
romana. Raspunderea civila, in situatia in care rezumatul induce in eroare, este inconsistent sau
inexact, sau este contradictoriu fata de alte parti ale documentului, revine persoanelor care au
intocmit rezumatul, incluzand si pe cele care au efectuat traducerea, precum si persoanele care
notifica cu privire la oferte publice transfrontaliere.
OFERTA PUBLICA INITIALA DE ACTIUNI
Ofertantul vinde un numar de 653.000 actiuni nominative, prin oferta publica primara
initiala de actiuni, efectuata prin plasament intermediat, unui numar nelimitat de investito ri
interesati. Actiunile ce se vand de catre Ofertant reprezinta 30,0 % din actiunile Societatii dupa
inchiderea Ofertei, in situatia subscrierii integrale a actiunilor oferite.
Oricine doreste sa cumpere Actiuni va avea obligatia sa completeze cererea de
subscriptie in forma prezentata in acest Document de Oferta si sa efectueze varsamintele
aferente, in contul in lei nr. RO50FNNB000100216891RO01 deschis de catre Intermediar la
FINANSBANK S.A. SMB.
Oferta de Actiuni descrisa in prezentul Document de Oferta este valabila pentru o
perioada de 20 zile lucratoare, adica de la data de ...................... ora 10:00 (ora Bucurestiului)
pana la data de ............................... ora 14:00 (ora Bucurestiului); aceasta perioada va putea fi
extinsa numai de catre Ofertant prin Intermediar si cu acordul Comisiei Nationale a Valorilor
Mobiliare, cu depunerea documentelor la CNVM cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de
inchiderea Ofertei .
Anuntul de Oferta va fi publicat in doua cotidiene de difuzare nationala si va fi
comunicat Bursei Electronice RASDAQ. Oferta va fi initiata dupa cel putin 7 (sapte) zile de la
data publicarii anuntului.
Documentul de oferta va fi pus la dispozitia investitorilor la sediul
Intermediarului, pe intreaga perioada de derulare a Ofertei. Termenii ofertei pot fi modificati
de catre Ofertant numai cu obtinerea aprobarii CNVM, in conditii nu mai putin avantajoase
decat in prezentul document de oferta, iar respectivele modificari vor fi aduse la cunostinta
investitorilor in aceleasi conditii ca si Anuntul de oferta publicat.
Distributia actiunilor obiect al prezentei Oferte publice primara de vanzare se va realiza in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, iar Intermediarul Ofertei este direct raspunzator
de derularea Ofertei publice si respectarea normelor CNVM.
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SUMARUL DOCUMENTUL UI DE OFERTA
Informatiile urmatoare trebuie intelese si interpretate impreuna cu informatiile
continute in celelalte capitole si anexele acestui Document de Oferta.
Denumirea Emitentului
Sediul inregistrat al Societatii

S.C. APA STARETULUI S.A.
Bucuresti Splaiul Unirii nr.49, bloc M19, scara 1,
ap. 92, Sect.3
Persoana juridica romana - Societate pe actiuni
constituita conform legislatiei in vigoare

Forma juridica

Locul si data inregistrarii Societatii
Oficiul Registrului Comertului Bucuresti
Nr de ordine in registrul comertului: J40/12994/29.09.2003
Cod Unic de Inregistrare
15774530
Durata Societatii
49 de ani
Capitalul social inregistrat al Societatii
38.090.000.000 lei
Actionarii Societatii la data acestui Document de Oferta:
Actionar
Saranna Enterprises Limited
Bodgan Manoiu
Martin Rubach
Arhiepiscopia Targoviste
Philip Graham Mabell
Sorin-Daniel Solomon
Irina Petrea
Ian Deacon
Robin James Moore Edwards
TOTAL

Nr. actiuni
1.332.716
152.360
18.100
15.885
4005
507
9
9
9
1.523.600

Procent detinut
87,47152
10,0000
1,18564
1,04260
0,26286
0,03328
0,00059
0,00059
0,00059
100,00000

Activitatea Societatii
Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice” – cod CAEN 1598;

Informatii financiare de baza

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumire indicator
Capital social
Rezultatul brut
Datorii total

Tipul valorilor mobiliare care fac
obiectul Ofertei:
Numarul de Actiuni oferite
Valoarea nominala Actiunilor
Pretul de vanzare pe Actiune

S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A.

31.12.2003

mii lei
30.09.2004

4.280.125
(282.474)
(33.714)

38.090.000
(1.268.528)
(234.395)

Actiuni nominative, emise in forma dematerializata,
evidentiate prin inscriere in cont.
653.000 actiuni
25.000 lei
25.000 lei
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Marimea fondurilor care se
sconteaza a fi obtinute de Ofertant: 16.325.000.000 lei
Modalitatea de plata
Prin transfer bancar in contul
RO50FNNB000100216891RO01 deschis la
FINANSBANK S.A. Suc Mun. Bucuresti
Nr. Deciziei de aprobare a Ofertei Publice: ........................................
Data de incepere a Ofertei
......................................................
Perioada de derulare a Ofertei
20 zile lucratoare de la data de Incepere a Ofertei
Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta publica nu are valoare de garantie si
nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea,
avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile care le-ar putea prezenta tranzactiile de
incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare
certifica numai regularitatea ofertei in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in
aplicarea acesteia.
Descrierea metodei de intermediere: Pretul de vanzare este de 25.000 lei/actiune. Se admit
subscrieri pentru orice numar de actiuni intre 1 si 653.000. Subscrierile sunt neconditionate si
revocabile pina in ultima zi de valabilitate a Ofertei. Intermediarul nu garanteaza plasamentul
cu succes a ofertei.
Alocarea actiunilor. In cazul in care :
1) actiunile oferite nu au fost subscrise de minimum 100 de investitori si platite integral
si
2) minimum 10% din numarul total al actiunilor emitentului nu au fost subscrise în cadrul
ofertei publice,
oferta va fi anulata. In situatia in care se realizeaza suprasubscriere, actiunile vor fi alocate
dupa principiul ‘ pro- rata’.
In cazul in care, un subscriitor nu va primi nici o actiune, suma depusa va fi returnata integral,
fara a se percepe nici o taxa sau comision, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la
inchiderea ofertei. Ofertantul se va asigura ca Intermediarul va returna investitorilor sumele
datorate in termenele stipulate mai sus.
Destinatia fondurilor obtinute din Oferta: Fondurile obtinute in urma incheierii Ofertei
raman la dispozitia Ofertantului pentru finantarea programului de dezvoltare a societatii.
Tranzactionarea pe piata secundara : Actiunile Societatii vor fi tranzactionate pe piata
RASDAQ .
Registrul Actionarilor : La data acestui Document de Oferta, Registrul Actionarilor se afla
la sediul societatii, urmand ca la momentul listarii societatea sa incheie contract de registru cu
unul din registrele independente ale actionarilor.
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CAPITOLUL 1
Informatii referitoare la persoanele responsabile de întocmirea documentul ui si de
auditarea situatiilor financiare ale emitentului
1.1. Numele si functia persoanelor fizice si/sau denumirea si adresa sediului social al
persoanelor juridice responsabile de întocmirea documentului sau a unor parti ale
acestuia.
Persoanele juridice responsabile de intocmirea prezentului document de oferta publica sunt:
S.C. APA STARETULUI S.A. cu sediul in:
Bucuresti
Splaiul Unirii nr.49, bloc M19, scara 1, apartamentul 92
Telefon/fax 021 210 1389
Dl. Robin James Moore Edwards - Presedintele Consiliului de Administratie
S.C. FINANS SECURITIES S.A. Bucuresti cu sediul Bucuresti , Splaiul Unirii nr. 12 bl B6
Dl. Adrian SIMIONESCU – Director General
1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile, mentionate la punctul 1.1, din care sa reiasa
ca, dupa cunostintele lor, informatiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea si nu
contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului.
S.C. FINANS SECURITIES S.A. in calitate de intermediar al ofertei si S.C. APA
STARETULUI S.A in calitate de ofertant certifica faptul ca prezentul prospect prezinta o
informare completa, corecta si in deplina concordanta cu realitatea privind emitentul,
activitatea acestuia si valorile mobiliare oferite public.

1.3. Numele, adresa si date privind calificare a profesionala a auditorului/cenzorului
extern independent care a auditat situatiile financiare ale emitentului din ultimii trei ani.
Situatiile financiare ale S.C. APA STARETULUI S.A au fost auditate de S.C. PERFORMER
S.R.L. cu sediul in Arad, str. Ghe. Baritiu nr 17 CUI 14711372, tel/fax: 0257-210.260 reprezentata de
ec. Sechel Gheorghe inregistrat cu nr. 891 la Camera Auditorilor Financiari din Romania .
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CAPITOLUL 2
2.1 Informatii privind admiterea pe piata reglementata a actiunilor obiect al ofertei
publice
Prezentul Prospect se refera la actiuni de acelasi tip, ordinare, nominale, dematerializate si
pentru care se urmareste listarea pe Bursa Electronica RASDAQ (BER), categoria de baza.
Emitentul a obtinut acordul de principiul al BER pentru listarea actiunilor sale in categoria de
baza, dupa finalizarea prezentei oferte publice initiale de vanzare. Valoarea nominala a unei
actiuni este de 25.000 lei.

2.2. Informatii privind actiunile care fac obiectul documentului de oferta.
Actiunile corespunzatoare prezentului prospect sunt actiuni comune nominative, de acelasi tip
cu cele existente in prezent.

2.2.1. Indicarea actului decizional în virtutea caruia actiunile au fost sau vor fi emise
Prin decizia AGEA din 8 septembrie 2004 s-a hotarat emiterea unui numar de 653.000 actiuni
cu valoarea nominala de 25.000 lei. In urma exercitarii dreptului de preemptiune au ramas
nesubscrise un numar de 653.000 actiuni. Valoarea totala a ofertei este de 16.325.000.000 lei.
Hotararea Consiliului de Administratie din data de 08.09.2004 aproba intiterea ofertei publice
de vanzare pentru un numar de 653.000 actiuni la pretul de 25.000 lei.
2.2.2. O descriere concisa a drepturilor aferente actiunilor, în special cele referitoare
la drepturile de vot, cota de participare la profit, precum si cota cuvenita din activ sau
din alte drepturi, în urma lichidarii.
Actionarii au dreptul de a participa la adunarile generale, la administrarea societatii, de a
propune modificarea contractului si a statutului, sa primeasca informatii asupra afacerilor
societatii si a situatiei contabile a societatii, precum si orice alte informatii pe care le considera
importante.
Fiecare actiune da dreptul la un vot. Actiunile confera drepturi egale pentru actionari care vor
putea primi dividende pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor proportional cu
valoarea capitalului varsat. In cazul lichidarii societatii, actiunile confera drepturi egale privind
cota cuvenita din activ sau din alte drepturi.
2.2.3. Impozitul pe dividende si mentionarea modalitatii de percepere a acestuia, prin
retinere la sursa în tara de origine sau în tara în care actiunile sunt listate.
Impozitul pe dividendele aprobate de Adunare Generala a Actionarilor se retine la sursa si va fi
varsat de catre emitent.
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2.2.4. Data la care se naste dreptul la dividende.
Data la care se naste dreptul la dividend pentru subcriitorii la prezenta oferta este data la care
acestia sunt inscrisi in Registrul Actionarilor. Conform Legii 31 Republicate actionarii
îndreptatiti sa încaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei înscrisi în
evidentele societatii sau în cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor,
corespunzatoare datei de referinta.

2.2.5. Piata reglementata unde au fost admise sau pe care se urmareste admiterea
actiunilor.
Actiunile societatii APA STARETULUI S.A. vor fi listate pe piata reglementata Bursa
Electronica Rasdaq in cel mai scurt timp posibil. Emitemtul a obtinut acordul de principiu
pentru listarea la Bursa Electronica Rasdaq dupa incheierea cu succes a prezentei oferte publice
initiale.
2.2.6. Organismul financiar care reprezinta agentii platitori ai emitentului.
S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A. BUCURESTI este intermediarul ofertei si reprezinta
agentii platitori, colecteaza subscrierile si fondurile aferente subscrierii.

2.2.7. Informatii privind regimul juridic al exercitarii drepturilor de preferinta de catre
actionarii îndreptatiti. (negocierea drepturilor de preferinta; tratamentul juridic aplicat
drepturilor de subscriere neexercitate).
Actionarii au un drept de preferinta in dobandirea de actiuni noi emise pentru majorarea
capitalului, proportional cu numarul actiunilor detinute. Daca nu s-a exercitat dreptul de
preferinta in termen de 30 de zile, actiunile pot fi oferite tertilor pentru subscriere. Drepturile
de preferinta nu se pot negocia.

2.2.8. Daca emisiunea a fost sau este facuta simultan pe piata reglementata din România
si pe o piata din cadrul Uniunii Europene sau dintr-un stat cu care exista acorduri de
reciprocitate, iar o transa a fost sau este rezervata pentru unele dintre acestea, indicarea
oricarei astfel de transe.
Prezenta emisiune de actiuni este realizata doar pe piata reglementata din Romania si nu face
obiectul unei emisiuni pe alta piata reglementata din cadrul Uniunii Europene sau alt stat.

2.2.9. Valoarea totala a ofertei si numarul de actiuni obiect al acesteia.
Valoarea totala a ofertei: 16.325.000.000 lei
(numar de actiuni*pret de vanzare)
Pret de vanzare: 25.000 lei
Numarul de actiuni : 653.000
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2.2.10. Pretul de emisiune, pretul de oferta, valoarea nominala si valoarea intrinseca;
prima de emisiune si valoarea oricaror cheltuieli suportate în mod specific de catre
subscriitor sau achizitor.
Pretul de emisiune: 25.000 lei
Valoarea nominala: 25.000 lei

Subscriitorul nu va suporta alte taxe sau comisioane daca subscrierea se face prin intermediul
intermediarului.
FINANS SECURITIES SA Bucuresti este responsabila pe ntru primirea subscrierilor in
prezenta oferta si incasarea contravalorii actiunilor subscrise.

2.2.11. Perioada de derulare a ofertei de actiuni si numele societatii de servicii de investitii
financiare si a entitatilor din cadrul grupului de distributie responsabile pentru primirea
subscriptiilor.
Oferta publica primara de vanzare se va desfasura pe o perioada de 20 zile lucratoare incepand
cu data de………………… pana in data de ……………
Subscrierea in cadrul prezentei oferte este neconditionata si revocabila pana in ultima zi de
valabilitate a ofertei. Orice investitor poate revoca acceptarea prin notificare catre Intermediar.
Notificarea de revocare va trebui depusa la sediul Intermediarului in original pana la sfarsitul
ultimei zile de valabilitate a ofertei. Notificarea trebuie semnata de aceeasi persoana care a
semnat si formularul de subscriere. In caz contrar notificarea trebuie insotita de acelasi tip de
imputerniciri sau procuri ca cele depuse de respectivul subscriitor titular la subscriere, emise pe
numele persoanei fizice care semneaza notificarea. Neindeplinirea acestor cerinte anuleaza
valabilitatea notificarii.
Subscrierile se pot face la sediul Societatii de Servicii de Investitii Financiare Finans Securities
S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 12, bl. B6 , sector 4, care actioneaza ca Intermediar, in
orice zi (lucratoare) din perioada de desfasurare a Ofertei, intre orele 10:00 si 17:00 cu exceptia
ultimei zile de valabilitate cand programul de subscriere este intre orele 10:00 si 14:00.
Actiunile subscrise vor fi platite in contul Finans Securities
SA cu numarul
RO50FNNB000100216891RO01, deschis la Sucursala Municipiului Bucuresti a Finansbank
SA. Subscriitorii se vor prezenta la sediul Finans Securities SA cu dovada platii (ordin de plata
sau foaie de varsamant).

2.2.12. Informatii referitoare la modalitatea de alocare în caz de suprasubscriere.
In caz de suprasubscriere, actiunile vor fi alocate subscriitorilor utilizand alocarea „pro-rata”,
respectiv:

S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A.
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Nr actiuni subscrise de un subscriitor
× Nr de actiuni oferite
Nr total de actiuni subscrise

In ceea ce priveste actiunile rezultate in urma alocarii pro-rata acestea se vor rotunji in minus
pentru resturile mai mici de 0,5 actiuni si in plus pentru resturile mai mari de 0,5 actiuni.
In aceasta situatie, diferenta intre sumele platite de fiecare subscriitor si contravaloarea
actiunilor distribuite fiecarui subscriitor este returnata de catre Intermediar in termen de cinci
zile de la data efectuarii tranzactiei.
Prezenta oferta publica de actiuni se considera incheiata cu success daca vor fi indeplinite
simultan urmatoarele conditii:1) actiunile oferite au fost subscrise de minimum 100 de
investitori si platite integral; 2) minimum 10% din numarul total al actiunilor emitentului au
fost subscrise în cadrul ofertei publice;
In cazul in care prezenta oferta publica initiala nu se incheie cu succes , toate subscrierile vor fi
anulate si sumele varsate de catre subscriitori vor fi înapoiate acestora, fara a se percepe
asupra lor nici o taxa, speza sau comision în termen de maxim 48 ore de la data confirmarii de
catre C.N.V.M. a rezultatelor ofertei.

2.2.13. Informatii referitoare la pret sau la conditiile de determinare a acestuia.
Pretul actiunilor ce fac obiectul prezentei emisiuni este de 25.000 lei per actiune.

2.2.14. Informatii privind posibilitatea de majorare a numarului actiunilor care fac
obiectul ofertei, în caz de suprasubscriere.
In cazul unei suprasubscrieri emitentul nu va modifica numarul de actiuni ofe rite public in
prezenta oferta.
In caz de exces de subscriere se va utiliza metoda de alocare “pro-rata” prin alocare fiecarui
investitor a unui numar de actiuni proportional cu rata de suprasubscriere.

2.2.15. Informatii privind modalitatea de plata a actiunilor subscrise în cadrul ofertei.
Plata actiunilor subscrise la pretul de 25.000 lei per actiune se poate face prin viramet bancar in
contul RO50FNNB000100216891RO01 deschis la Banca Comerciala FINANSBANK
ROMANIA Sucursala Municipiului Bucuresti, titular FINANS SECURITIES S.A. cu
mentiunea : “Subscriere OPPV Apa Staretului” sau in numerar la casieria societatii FINANS
SECURITIES S.A.. In ambele situatii, subscriitorii trebuie sa se prezinte la sediul societatii cu
dovada depunerii contravalorii actiunilor si cu actul de identitate (pers. fizice) sau copii dupa
codul fiscal (C.U.I.), certificat de inregistrare la Reg. Com. si imputernicire din partea societatii
(in cazul persoanelor juridice) pentru a semna formularul de subscriere.
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2.2.16. Informatii privind modalitatea de înregistrare a subscriitorilor în registrul
indepe ndent al actionarilor.
Inregistrarea subscriitorilor la registru independent al actionarilor se va face pe baza datelor
inscrise in formularul de subscriere la o data ulterioara inregistrarii la ORC a cererii de
inscriere de mentiuni cu privire la majorarea capitalului social in urma finalizarii prezentei
OPPV.
Subscriitorii nu vor fi nevoiti sa suporte nici o taxa aferenta inscrierii actiunilor la registrul
independent al actionarilor.

2.2.17. Numele, adresa si descrierea entitatilor care se obliga sa achizitioneze actiunile
nesubscrise în cadrul ofertei (daca este cazul).
Nu este cazul.

2.2.18 Indicarea sau estimarea valorii totale si/sau a valorii pe actiune a cheltuielilor
legate de emisiunea de actiuni, mentionând comisionul societatii de servicii de investitii
financiare si a grupului de distributie etc.
Valoarea estimata a cheltuielilor totale (taxe si comisioane aferente ) in cazul unei subscrieri de
100% sau mai mult, este de 750.000.000 lei. Valoarea per actiune (total cheltuieli/ 2.176.600
actiuni) este de 344.57 lei. Comisionul intermediarului este de 87.231.000 lei pentru intocmirea
documentelor de oferta plus 2% din valoarea finala a ofertei.
2.2.19. Valoarea neta a sumelor ce urmeaza a fi încasate de emitent provenite din oferta
publica si destinatia acestora (finantarea programelor de investitii sau întarirea situatiei
financiare a emitentului).
Valoarea neta a sumelor ce urmeaza a fi incasate maxim sunt: 25.000 lei per actiune x 653.000
actiuni = 16.325.000.000 lei fiind destinate finantarii programului de dezvoltare a societatii.

2.3. Informatii privind admiterea si tranzactionarea actiunilor pe o piata reglementata
2.3.1. Daca actiuni din aceeasi clasa sunt deja listate pe una sau mai multe piete
reglementate, indicarea acestora .
Actiunile societatii APA STARETULUI S.A. nu sunt listate in prezent pe o piata
reglementata.
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2.3.2. În situatia unei oferte publice initiale se va preciza piata reglementata pe care se
intentioneaza listarea actiunilor obiect al ofertei.
In urma fina nlizarii cu succes a prezentei oferte publice actiunile societatii APA
STARETULUI S.A. vor fi listate in cel mai scurt timp pe piata reglementata respectiv Bursa
Electronica Rasdaq la categoria de baza.( exista deja acordul de principiu al pietei reglementate
pentru listarea la Bursa Electronica Rasdaq) . Documentul ofertei publice de vanzare se refera
la actiuni de acelasi tip cu cele existente.
2.3.3. Datele la care noile actiuni vor fi listate si tranzactionate, daca sunt cunoscute.
Noile actiuni alocate in urma finalizarii prezentei oferte vor fi listate la aceleasi caracteristici
cu actiunile listate in prezent respectiv:
Tipul actiunilor: Comune nominative
Valoarea nominala: 25.000lei
Piata reglementata: Bursa Electronica RASDAQ

2.3.4 Indicarea oricarui aspect din cele de mai jos care a intervenit în decursul ultimului
an financiar si în anul financiar curent:
In ultimul an financiar incheiat si in exercitiunl financiar curent nu a fost initiata nici o oferta
publica de preluare cu privire la actiunile societatii APA STARETULUI S.A.
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CAPITOLUL 3
Informatii generale privind emitentul si capitalul acestuia
3.1. Informatii generale privind emitentul
3.1.1. Numele, sediul social si sediile secundare.
Numele: SC APA STARETULUI SA
Sediul Social: Bucurest, Bd. Splaiul Unirii Nr 49,
Bloc M19, Scara 1, Apart 92, sector 3
Societatea nu are sedii secundare.
3.1.2. Data înfiintarii si durata de functionare:
Data infiintarii: 29.09.2003
Durata de functionare: 49 de ani
3.1.3. Legislatia în conformitate cu care functioneaza emitentul si forma legala în care
este înfiintat potrivit legislatiei respective.
Societatea functioneaza in conformitate cu legislatia romana, iar forma juridica de organizare
este aceea de societate comerciala pe actiuni. Emitentul nu apartine nici unui grup de societati.
Forma legala de organizare: Societate pe actiuni

3.1.4. Indicarea obiectului de activitate al emitentului si referire la clauza (paragraful,
articolul) din actele constitutive în care este descris.
Obiectul principal de activitate al Emitentului este „Productia de ape minerale si bauturi
racoritoare nealcoolice” – cod CAEN 1598, asa cum este prezentat in Capitolul III, articolul 5
din Actul Constitutiv al societatii. Societatea va extrage si imbutelia apa din doua surse:
Izvorul Caraiman, Busteni, judetul Prahova, si Izvorul Apa Staretului, Cota 1000, Moroieni,
judetul Dambovita.
Societatea are si o serie de obiecte secundare de activitate mentionate in Capitolul III al actului
constitutiv:
§
§
§
§
§

Activitati de intermediere in comertul cu ridicata – cod CAEN 511;
Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun – cod CAEN 5117;
Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului – cod CAEN 513;
Transporturi rutiere de marfuri – cod CAEN 6054;
Transporturi maritime si de coasta – cod CAEN 6110;
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Transporturi pe cai navigabile interioare – cod CAEN 6120

3.1.5. Indicarea Oficiului Registrului Comertului sau a autoritatii simila re la care este
înregistrat si numarul de înregistrare
Autoritati unde este inregistrata
Camera de Comert si Industrie Bucuresti
Nr de inregistrare
Cod Unic de Inregistrare: 15774530.
Nr de ordine in registrul comertului: J40/12994/29.09.2003
3.1.6. Indicarea locului în care pot fi verificate documentele care privesc emitentul si la
care se face referire în documentul de oferta.
Documentele care privesc Emitentul si la care se face referire in Prospect pot fi verificate la
sediul Emitentului ( precizat la punctul 3.1.1.) si la :
Sediul intermediarului
SSIF FINANS SECURITIES S.A.
Bucuresti, Splaiul Unirii nr 12 bl B6

3.2. Informatii generale cu privire la capital
3.2.1. Valoarea capitalului subscris si varsat, numarul si clasele de actiuni din care este
compus, cu detalii privind caracteristicile lor principale;
Valoare capitalului social subscris si varsat:
Numar de actiuni:
Valoarea nominala:
Tipul actiuni:

38.090.000.000 lei
1.523.600
25.000 lei
Comune nominative

3.2.2. În cazul în care exista o initiativa de majorare a capitalului, în legatura, printre
altele, cu conversii ale împrumuturilor efectuate sau optiuni de subscriere acordate, se
vor indica:
Nu este cazul.
3.2.3. Valoarea obligatiunilor convertibile, a obligatiunilor convertibile în actiuni ale
emitentului în alta societate si a obligatiunilor garantate, cu indicarea conditiilor care le
guverneaza si a procedurilor de conversie, schimb si subscriere.
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Societatea nu are, la Data Documentului, imprumuturi convertibile in actiuni sau drepturi de
subscriere acordate si, prin urmare, nu exista nici o motivatie pentru majorarea capitalului
social in legatura cu aceste instrumente.
Societatea nu detine, la Data Documentului, obligatiuni convertibile in actiuni sau obligatiuni
garantate emise de o alta societate.

3.2.4. Conditii impuse de actele constitutive care guverneaza modificarea capitalului
social si a drepturilor aferente diferitelor clase de actiuni.
Toate actiunile sunt de acelasi tip: comune nominative. Fiecare actiune da dreptul la un singur
vot.

3.2.5. Descrierea operatiunilor din ultimii trei ani care au dus la modificarea valorii
capitalului emis (subscris) si/sau a numarului si claselor de actiuni din care este compus.
Capitalul social a evoluat dupa cum urmeaza:
Data
29.09.03
09.01.04
19.07.04

Descrierea operatiunii
Inregistrarea companiei la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti
Majorarea capitalului social prin conversia unor datorii in capital social,
conform Hotararii AGEA din 15.12.2003
Majorarea capitalului social prin aport in natura, in baza Raportului de evaluare
a activului necorporal – drept exploatare Izvor Apa Staretului

Valoarea cap.
social ROL)
25.000.000
4.280.125.000
38.090.000.000

Prima majorare a capitalului social s-a realizat prin conversia unei datorii a S.C. Apa Staretului
S.A. catre Saranna Enterprises Limited, a doua prin aport in natura.
Structura actionariatului companiei la data de 30 nov. 2004 este urmatoarea:
Actionar
Saranna Enterprises Limited
Bodgan Manoiu
Martin Rubach
Arhiepiscopia Targoviste
Philip Graham Mabell
Sorin-Daniel Solomon
Irina Petrea
Ian Deacon
Robin James Moore Edwards
TOTAL

Nr. actiuni
1.332.716
152.360
18.100
15.885
4005
507
9
9
9
1.523.600

Procent detinut
87,47152
10,0000
1,18564
1,04260
0,26286
0,03328
0,00059
0,00059
0,00059
100,00000

3.2.6. Indicarea persoanelor fizice si juridice care, direct sau indirect, separat sau
împreuna, exercita sau ar putea exercita control asupra emitentului si detalii privind
detinerea din capitalul social care le confera drept de vot.
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Nr Actiuni
1.332.71659
9

Detinere procentuala
87,47152 %
0,00059

Persoana juridica care exercita control asupra Emitentului este Saranna Enterprises Limited, o
companie cu sediul in str. Karaiskaki nr.9, Limassol, Cipru, inregistrata sub numarul C137041,
care detine 88,79358% din drepturile de vot ale Emitentului. Robin Edwards detine controlul
asupra Saranna Enterprises Limited.

3.2.7. Indicarea actio narilor care, direct sau indirect, detin mai mult de 10% din capitalul
social al emitentului.
Actionar
Saranna Enterprises Limited
Robin James Moore Edwards

Nr Actiuni
1.334.716
9

Detinere procentuala
87,61216 %
0,00059

3.2.8. Daca emitentul apartine unui grup, o scurta descriere a grupului si a pozitiei
emitentului în cadrul acestuia.
Nu este cazul.

3.2.9. Numarul, valoarea intrinseca si valoarea nominala a oricaror actiuni proprii pe
care emitentul sau o alta societate în care acesta are direct sau indirect o detinere de mai
mult de 50%, le-a dobândit si le detine, daca astfel de valori mobiliare nu apar ca un
capitol separat în bilantul contabil.
Nu este cazul.

S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A.

22

S.C. A PA STARETULUI S.A.

Oferta Publica Initiala de Vanzare Actiuni

CAPITOLUL 4
Informatii referitoare la activitatile S.C. APA STARETULUI S.A.
4.1. Activitatile principale ale S.C. APA STARETULUI S.A.
4.1.1. Descrierea activitatilor principale ale S.C. APA STARETULUI S.A., precizându-se
categoriile de produse vândute.
Obiectul principal de activitate al Emitentului este „Productia de ape minerale si bauturi
racoritoare nealcoolice” – cod CAEN 1598, asa cum este prezentat in Capitolul III, articolul 5
din Actul Constitutiv al societatii. Societatea va extrage si imbutelia apa va extrage si imbutelia
apa din doua surse: Izvorul Caraiman, Busteni, judetul Prahova, si Izvorul Apa Staretului, Cota
1000, Moroieni, judetul Dambovita.
Societatea are si o serie de obiecte secundare de activitate mentionate in Capitolul III al actului
constitutiv:
§
§
§
§
§

Activitati de intermediere in comertul cu ridicata – cod CAEN 511;
Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun – cod CAEN 5117;
Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului – cod CAEN 513;
Transporturi rutiere de marfuri – cod CAEN 6054;
Transporturi maritime si de coasta – cod CAEN 6110;Transporturi pe cai navigabile
interioare – cod CAEN 6120.
§ S.C. APA STARETULUI S.A. are ca obiect de activitate practicarea de asigurarireasigurari, asa cum sunt inscrise in actele constitutive ale societatii, avizate de Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor cu Decizia nr. 57/07.03.2002, corespunzator cod CAEN 6603.
Pana la data ofertei, Societatea a pregatit intregul pachet de identitate al produsului “Apa
Staretului” si marca, precum si punerea in functiune a halei pentru exploatarea Busteni care va
fi utilata cu linie de imbuteliere moderna, completa, dotata cu echipamente si instalatii de
captare si filtrare, rezervoare, statie de CO2 si dispozitiv de impregnare si dozare, masina de
clatire, umplere si capacire a sticlelor, masina de etichetare si baxare, spatii de depozitare si
ambalaje. Societatea este pregatita sa inceapa productia de apa in termen de 45 de zile de la
inchiderea cu succes a prezentei oferte si obtinerea fondurilor necesare.
A. Produsele societatii
Pana la Data Documentului, Societatea nu a inregistrat activitate comerciala. Societatea isi va
incepe activitatea cu un singur produs, si anume „Apa Staretului”, o apa care se va adresa
segmentului premium al pietei. Apa va fi imbuteliata in recipiente de sticla, neexistand variante
in sticle de plastic.
Asemenea altor ape existente pe piata, „Apa Staretului” va fi disponibila sub forma de apa
plata si gazoasa. Apa provine de la doua surse din Muntii Bucegi: Izvorul Caraiman, Valea
Jepilor, Busteni, judetul Prahova si Izvorul Apa Staretului, Masivul Paduchiosul, Cota 1000,
Comuna Moroieni, judetul Dambovita, cu o compozitie chimica si calitati extrem de apropiate.
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Ambele izvoare provin de la altitudini de peste 1000m, din zone impadurite, nelocuite si neafectate de
industrie si poluare.
Pentru sursa Apa Staretului – Moroieni, Societatea detine licenta de explorare aprobata prin Ordinul
Presedintelui ANRM nr. 227/07.10.2004, eliberata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
Pentru sursa Caraiman –Busteni, Societatea are un contract de cumparare apa cu SC Omnimpex Hartia
SA, proprietarul sursei. Contractul prevede ca vanzatorul vinde catre S.C. Apa Staretului S.A. pentru
potabilizare un volum de apa corespunzator unui debit de pana la 10 litri pe secunda, apa provenind de
la izvorul subteran Caraiman si izvorul subteran Denes.
Cumparatorul va plati 5900 lei pe metru cub de apa la care se adauga TVA conform consumului
inregistrat de contorul instalat pe conducta de aprovizionare. Durata contractului este de 15 ani
incepand de la data 15.11.2004.
Apa are un amestec mineral usor, mai putin concentrat decat al altor ape prezente pe piata. Datorita
concentratiei minerale reduse – mai ales in sodiu – poate fi descrisa cel mai bine ca o apa pura de izvor
– un produs ce devine tot mai popular in randul consumatorilor avizati.

Stanga: Apa plata; Dreapta: Apa gazoasa
Apa a fost testata in mai multe ocazii si a fost gasita a fi fara poluanti si bacterii, confirmand astfel ca
poate fi imbuteliata fara a fi tratata chimic. Testarile contin ua conform reglementarilor ANRM organul
de reglementare in domeniu si al tuturor celorlalte prevederi legale in vigoare. Societatea intentioneaza,
de asemenea, sa introduca controale de calitate suplimentare in cursul productiei.
4.1.2. Analiza cifrei de afaceri pe ultimele trei exercitii financiare defalcata pe domenii de
activitate si piete geografice daca, având în vedere modul de organizare a vânzarii de produse si a
prestarii de servicii care fac obiectul activitatii obisnuite a emitentului, exista diferente
considerabile între aceste domenii si piete.
Pana la Data Documentului, Societatea nu a inregistrat activitate comerciala. Activitatea Societatii de la
infiintare a constat in pregatirea pentru derularea ctivitatii de productie si comercializare: testarea,
cercetarea si licentierea sursei Apa Staretului, dezvoltarea conceptului si pachetului de identitate pentru
Societate si produsele sale, studierea pietei, selectarea furnizorilor de echipamente si materiale, cautarea
de potentiali clienti, dezvoltarea strategiei de marketing si vanzari, gasirea surselor de finantare pentru
dezvoltarea afacerii, inregistrarea si protejarea marcii.
Societatea isi va incepe activitatea cu un singur produs, si anume „Apa Staretului” care se va adresa
segmentului premium al pietei, ulterior va dezvolta si alte produse pe baza de apa (apa cu arome
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naturale), produse viticole, lactate, sucuri de fructe naturale, gemuri, prajituri si deserturi traditionale, toate
produse ecologice, preparate dupa retete traditionale.
4.1.3. Amplasarea si dimensiunea sediilor principale ale emitentului si furnizarea unor informatii generale
cu privire la proprietatile imobiliare detinute. (Se considera sediu principal cel care realizeaza cel putin
10% din cifra de afaceri).
Sediul principal al Societatii este in Bucuresti str. Splaiul Unirii nr 49 bl M19 ap 92 sector 3.
4.2. Informatii generale privind masura în care emitentul este dependent, daca este cazul, de brevete sau
licente, contracte industriale, comerciale ori financiare sau noi procedee de productie, daca asemenea
factori au o importanta fundamentala pentru activitatea sau rentabilitatea emitentului.
Societatea a primit de la ANRM un Permis de Prospectare care, dupa parcurgerea anumitor etape tehnice
incluzand si teste, a permis obtinerea in cadrul unei licitatii publice a Licentei de Explorare nr 5637/2004. Licenta
de explorare este emisa in baza si cu respectarea Legii minelor nr 85/2003.
Licenta de explorare prevede ca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale concesioneaza in favoarea S.C. Apa
Staretului S.A. a dreptului si a obligatiei de a executa activitatile miniere de explorare a apei minerale in
perimetrul Apa Staretului pe risc si cheltuiala proprie, in schimbul platii unei taxe de explorare stabilite potrivit
legii. O alta persoana juridica poate fi autorizata sa execute activitati miniere care privesc alte substante minerale
utile in perimetrul delimitat atata timp cat respectivele activitati nu intra in conflict cu interesele titularului
licentei. Durata acestei licente este de 2 (doi ) ani contractuali cu dreptul din partea titularului de a prelungi durata
cu cu maxim 3 ani in conditiile in care si-a indeplinit obligatiile contractuale. In urma eplorarii titularul are dreptul
sa obtina direct licenta de exploatare pentru oricare din resursele minerale descoperite, in conformitate cu legea
minelor nr 85/2003.
Societatea isi va incepe activitatea prin darea in exploatare a mai intai a sursei Caraiman si, ulterior, a sursei Apa
Staretului.
Societatea si designerii sai au depus eforturi considerabile pentru a crea o marca valoroasa, autohtona si
intentioneaza sa creeze o intreaga gama de produse alimentare de calitate. Societatea a luat masurile necesare
pentru protejarea marc ii conform legis latiei romane. Marca a fost inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si
Marci ( Decizia nr 502347/ 16.03.2005) in favoarea SC APA STARETULUI S.A..

Conceptele de marca, stilurile de logo, lucrarile de arta si celelalte proprietati intelectuale vor fi protejate pe
masura ce sunt dezvoltate.
4.3. Informatii referitoare la politica de cercetare si dezvoltare a noilor produse si servicii de-a lungul
ultimelor trei exercitii financiare, daca aceste informatii sunt considerate a fi semnificative.
Nu este cazul.
4.4. Informatii în legatura cu toate procedurile judiciare sau arbitrale care au avut sau ar putea avea un
impact semnificativ asupra situatiei financiare a emitentului în ultimii trei ani.
Nu este cazul.
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4.5. Informatii cu privire la orice întreruperi ale activitatii emitentului care au avut sau
ar putea avea un impact semnificativ asupra situatiei financiare a acestuia în ultimii trei
ani.
Societatea nu a avut activitate comerciala in ultimii trei ani.

4.6. Numarul mediu al salariatilor si modificari în acest sens intervenite în decursul
ultimelor trei exercitii financiare, cât si informatii referitoare la distribuirea personalului
angajat pe principalele categorii de activitate, în masura în care este posibil.
La 31 decembrie 2003, Societatea nu avea nici un angajat. Societatea previzioneaza ca, pana la
sfarsitul anului 2005, va avea un numar de 30 de angajati, cu urmatoarea structura:
Activitate
Productie
Vanzari
Management
Transport
Activitati auxiliare
Total

Nr. Angajati
14
7
5
3
1
30

Majoritatea acestor angajati vor proveni din randul populatiei somere din zona exploatarii.
Odata cu darea in exploatare si a sursei Apa Staretului, judetul Dambovita, Societatea va mai
angaja inca 15 salariati, probabil tot din randul populatiei somere din zona de exploatare.

4.7. Politica de investitii.
4.7.1. Descrierea, pe baza de cifre, a principalelor investitii realizate, incluzând
participatiile (actiuni, obligatiuni etc.) în alte entitati, interveni te în decursul ultimelor
trei exercitii financiare si în lunile care s-au scurs deja din actualul exercitiu financiar.
Datorita specificului activitatii, S.C. APA STARETULUI S.A. nu a realizat investitii
financiare sau in alte participatiuni.

4.7.2. Distributia acestor investitii din punct de vedere geografic (în tara si în strainatate)
Disponibilitatile S.C. APA STARETULUI S.A. au fost plasate in totalitate in Romania.

4.7.3. Informatii privind principalele investitii viitoare ale emitentului, respectiv acele
investitii care depasesc 20% din totalul activelor emitentului înregistrate la sfârsitul
exercitiului financiar anterior perioadei în care acestea sunt realizate.
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Societatea nu intentioneaza deocamdata sa investeasca in actiuni sau sa dobandeasca
participatii in cadrul altor firme. Fondurile obtinute de la investitori cu ocazia emisiunii de
actiuni vor fi utilizate in intregime pentru dezvoltarea afacerii.
Pana la data ofertei, Societatea a finalizat crearea pachetului de identitate al produsului “Apa
Staretului” si marca si a pregatit darea in exploatare a halei de imbuteliere de la Busteni pentru
exploatarea Izvorului Caraiman, unde va functiona o fabrica moderna, completa, dotata cu
echipamente si instalatii de captare si filtrare, rezervoare, statie de CO2 si dispozitiv de
impregnare si dozare, masina de clatire, umplere si capacire a sticlelor, masina de etichetare si
baxare, spatii de depozitare si ambalaje, birouri.
Fondurile vor fi utilizate dupa cum urmeaza:
1. Pentru plata ratelor si dobanzilor pentru achizitionarea echipamentelor necesare si punerii
in functiune a fabricii de imbuteliere de la Busteni (cu o suprafata de 562 mp) si achizitionarea
autovehicolelor de transport ale Societatii. Vehicolele pentru transport si livrari vor fi Renault
si Dacia. Departamentul de vanzari, marketing si distributie va fi amplasat in Bucuresti; pentru
functionarea sa corespunzatoare, Societatea va achizitiona calculatoare si dispozitive
electronice de preluare a comenzilor.
2. Pentru constructia si echiparea statiei de imbuteliere de la Cota 1000, Comuna Moroieni,
judetul Dambovita, cu o suprafata totala de 250 mp. Suprafata unde este amplasat izvorul va fi
ingradita, iar izvorul in sine va fi acoperit cu o constructie usoara care va contine camera de
captare si filtrele. Apa va fi transportata de la camera de captare la statia de imbuteliere prin
conducta.
Ca si in cazul fabricii de la Busteni, principalele echipamente ce vor fi achizitionate pentru
fabrica de la Cota 1000 vor fi filtre si purificatoare, rezervoare, statie de CO2, sistem de dozare
si impregnare, masina de spalare, umplere si capacire, o masina de etichetare si un sistem de
ambalare in vid, echipamente de birou si echipamente IT de baza. De asemenea, se vor
achizitiona sticle, capace, etichete si ambalaje necesare, iar restul fondurilor atrase va fi folosit
ca si capital de lucru.
Pe termen scurt si mediu, Societatea are in vedere ca disponibilitatile banesti sa fie investite in
aceleasi directii ca si pana in prezent, inclusiv prin cumpararea de noi active corporale care sa
asigure o plasare eficienta a acestora si sa exercite o influenta favorabila in ceea ce priveste
cheltuielile societatii.
In ceea ce priveste eventualele disponibilitati banesti constante si pe termen lung, la mome ntul
oportun, se vor face analize si se va stabili daca actionariatul doreste si alte variante de
plasament.
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Dupa listarea pe piata reglementata si demararea exploatarii sursei Caraiman in viitor ul
apropiat societatea intentioneaza sa capitalizeze dreptul de folosinta al izvorului Caraiman.
Majorarea capitalului social se va face prin reevaluarea activelor si distribuirea de actiuni
gratuite catre fiecare actionar. In urma acestei majorari de capital se preconizeaza ca fiecare
actionar va primi 9 actiu ni noi pentru 10 actiuni detinute.
Previziunea financiara pentru urmatorii ani se prezinta astfel:

Bilant

Active imobilizate
Active curente
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Active curente – Total
Datorii curente

ROL 000’s
2005
51.612.850

2006
2007
51.149.550 50.659.600

1.754.784
475.000
15.784.269
18.014.053

1.920.760 1.806.772
524.497
524.497
33.184.312 50.843.584
35.629.569 53.174.853

-7.946.258

-8.938.774 -9.822.496

Activ net
61.680.645
Capital Social
61.263.500
Profit / Pierdere a exercitiului
417.145
Capital propriu
61.680.645

77.840.345
61.263.500
16.576.845
77.840.345

Profit si Pierdere

94.011.957
61.263.500
32.748.457
94.011.957

ROL 000’s
2005
29.092.663

2006
57.000.000

2007
57.000.000

2.657.007
12.666.065
13.769.591
10.362.848

5.562.390
13.727.750
37.709.860
15.997.942

5.961.542
13.737.596
37.300.862
16.004.543

Profit inainte scaderea DIA (dobanda,
impozit pe profit, amortizare)

3.406.743

21.711.918

21.296.319

Dobanda

1.230.981

934.022

574.916

703.150

729.800

756.450

Profit inainte de impozitare
Impozitul pe Profit

1.472.612
0

20.048.096
3.888.396

19.964.953
3.793.341

Profit net al execitiului

1.472.612

16.159.700

16.171.612

Vanzari
Mai putin:
Distributie
Costuri Directe
Profit Brut
Administratie, Vanzare & Marketing

Amortizare
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Nota: din motive de precautie, proiectiile financiare au luat in calcul numai vanzarile de apa imbuteliata
si nu includ nici unul din celelalte produse avute in vedere de Societate si mentionate in acest prospect.

ROL 000’s
Anul
Profit / (pierdere)
Nr. Actiuni
Profit/ (pierdere pe actiune) lei

S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A.

2005
1.472.612.000
2.176.600
678

2006
16.159.700.000
2.176.600
7.424

2007
16.171.612.000
2.176.600
7.429
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CAPITOLUL 5
Informatii referitoare la activele si pasivele emitentului si la situatia financiara a
acestuia
5.1 Situatiile contabile ale emitentului.
Contabilitatea SC Apa Staretului este tinuta cu respectarea principiilor si normelor contabile
stabilite prin Legea 82/1991 privind contabilitatea cu modificarile si completarile ulterioare si a
Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.306/2002 privind aplicarea reglementarilor
contabile simplificate armonizate cu reglementarile europene.
Situatiile financiare au fost intocmite in LEI si au fost auditate limitat.
Anexate Documentului se regasesc situatiile financiare incheiate la 31 Decembrie 2003 si 30
septembrie 2004 .

5.1.1. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe ultimele trei exercitii financiare .
Situatiile financiare simplificate la data de 31.12.2003 si 30.09.2004 se prezinta dupa cum
urmeaza:
Bilant

ROL 000’s
31.12.03
4.031.365
0
0
4.031.365

30.09.04
36.773.393
0
0
36.773.393

6.497
243
6.740

13.496
2.246
15.742

40.454

250.137

(33.714)

(234.395)

3.997.651

36.538.998

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an

0

0

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0

0

Venituri in avans
Capital social
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului financiar

0
4.280.125
(282.474)

0
38.090.000
(282.474)
(1.268.528)

Capitaluri – TOTAL

3.997.651

36.538.998

Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active Imobilizate – TOTAL
Creante
Casa si conturi la banci
Active circulante – TOTAL

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an
Active circulante nete / (Datorii curente nete)
Total active minus datorii curente

S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A.

30

S.C. A PA STARETULUI S.A.

Oferta Publica Initiala de Vanzare Actiuni

Cont de Profit si Pierderi

ROL 000’s
31.12.03

30.09.04

0
282.493
(282.493)

0
1.268.528
(1.268.528)

Venituri financiare

19

0

Cheltuieli financiare

0

0

Rezultatul financiar

19

0

(282.474)

(1.268.528)

0

0

Rezultatul brut

(282.474)

(1.268.528)

Rezultatul net

(282.474)

(1.268.528)

Venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare

Rezultatul curent
Rezultatul extraordinar

Societatea nu a inregistrat plati restante la data de 30.09.2004. Pierderea pe actiune, la aceeasi
data, a fost de 1.018 lei.
Tabelul de mai jos prezinta sursele de finantare ale firmei si utilizarea acestora pentru anul
2003:
ROL 000’s
2003
Surse de finantare
Amortizare
Scadere a lichiditatilor
Crestere a datoriilor comerciale
Crestere a altor datorii
Crestere a capitalului social
Utilizari
Pierdere neta
Crestere a altor creante
Crestere a activelor imobilizate

236.832
24.757
30.000
10.454
4.255.125
4.557.168
282.474
6.496
4.268.197
4.557.168

5.1.2. În cazul în care emitentul întocmeste numai bilantul anual consolidat, acesta va fi
inclus în prospect în conformitate cu cerintele de la punctul 5.1.1.
Nu este cazul.
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5.1.3. Informatii privind profitul sau pierderea raportate per actiune ale societatii
emitente, pe un exercitiu financiar, dupa plata impozitului, calculate pe ultimele trei
exercitii financiare :

Anul
Profit / (pierdere)
Nr. Actiuni
Profit/ (pierdere pe actiune)

31.12.2003
(282.474.000)
171.205
(1.649)

30.09.2004
(1.268.528.000)
1.523.600
(832)

5.1.4. Suma aferenta dividendului per actiune pe ultimele trei exercitii financiare.
Nu este cazul.

5.1.5. Situatie financiara provizorie trimestriala la 30.09.2004.
Aceasta situatie financiara a fost auditata.
31.12.03
4.031.365
0
0
4.031.365

30.09.04
36.773.393
0
0
36.773.393

6.497
243
6.740

13.496
2.246
15.742

40.454

250.137

(33.714)

(234.395)

3.997.651

36.538.998

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an

0

0

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0

0

Venituri in avans
Capital social
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului financiar

0
4.280.125
(282.474)

0
38.090.000
(282.474)
(1.268.528)

Capitaluri – TOTAL

3.997.651

36.538.998

Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active Imobilizate – TOTAL
Creante
Casa si conturi la banci
Active circulante – TOTAL
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an
Active circulante nete / (Datorii curente nete)
Total active minus datorii curente
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5.1.6. Un tabel care sa precizeze sursele si utilizarea fondurilor în decursul ultimelor trei
exercitii financiare.
ROL 000’s
2003
Surse de finantare
Amortizare
Scadere a lichiditatilor
Crestere a datoriilor comerciale
Crestere a altor datorii
Crestere a capitalului social

Utilizari
Pierdere neta
Crestere a altor creante
Crestere a activelor imobilizate

236.832
24.757
30.000
10.454
4.255.125
4.557.168

282.474
6.496
4.268.197
4.557.168

5.1.7. Detalii individualizate referitoare la societatile în care emitentul detine o cota de
capital de natura sa aiba un impact semnificativ asupra evaluarii propriilor active si
pasive si asupra situatiei financiare a acestuia.
Nu este cazul.

5.1.8 Atunci când documentul contine bilantul anual consolidat, trebuie sa se faca
cunoscute urmatoarele:
- principiile de consolidare aplicate;
- numele si sediul social ale societatilor incluse în consolidare, în cazul în care respectivele
informatii prezinta importanta pentru evaluarea activelor si pasivelor si a situatiei
financiare a emitentului;
Nu este cazul.

5.1.9. În eventualitatea în care emitentul este o societate dominanta care formeaza un
grup împreuna cu una sau mai multe societati dependente, detaliile solicitate în capitolul
4 si 7 vor fi furnizate cu privire la emitent cât si la grupul respectiv.
C.N.V.M. poate permite furnizare a de informatii doar cu privire la emitent sau la grup,
cu conditia ca detaliile care nu sunt prezentate sa nu fie semnificative.
Nu este cazul.

S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A.

33

S.C. A PA STARETULUI S.A.

Oferta Publica Initiala de Vanzare Actiuni

CAPITOLUL 6
Informatii referitoare la administrare, management si supraveghere
6.1. Numele, adresa si functia detinuta în societatea emitenta de catre fondatori si de
catre persoanele ce compun organele de administrare si de control. Se vor preciza
principalele activitati realizate de acestia în afara societatii, în cazul în care respectivele
activitati prezinta importanta pentru societate.
NUME

ADRESA

FUNCTIE

1.

Robin James Moore Edwards

Marea Britanie, Marlborough SN8 4EQ, Whiteshire, UK

2

Ian Deacon

Alderly Close, Carteron OX18 3PQ, Oxfordshire, UK

3.

Irina Petrea

Splaiul Unirii, Bl.M19, Ap.92, S3, Bucuresti, Romania

4

Gavril Jebelean

Arad, str. Miron Costin, bl.15, ap.3, Romania

1

Cornelia-Liliana Marsanu

2

Sorin-Daniel Solomon

3

Dana Constanta

Membru
C.A.
Membru
C.A.
Membru
C.A.
Membru
C.A.

CENZORI
Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr. 309, bl. 8, sc. A, et. 9, ap.
36, sector 2
Bucuresti, Aleea Somesul Mare nr. 2, bl. E5, sc.3, et.2,
ap.50, sector 4,
Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 172, bl.57, et.3, ap.11,
sector 3,

Activitatile realizate de acesti membri in afara societatii nu prezinta importanta pentru S.C. APA
STARETULUI S.A.

6.2. Interesele membrilor organelor de administrare, de conducere sau supraveghere fata
de societatea emitenta.
6.2.1. Remuneratia si beneficiile în natura, acordate în decursul celui mai recent exercitiu
financiar personalului de conducere si control.
Membrii Consiliului de Administratie, ai Comitetului de Directie si organele de verificare si controlcenzori, au fost remunerati cu indemnizatii lunare, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, care,
in primul an de activititate, vor fi restrictionate la urmatoarele sume exprimate in euro.
Persoana
Robin Edwards
Irina Petrea
Ian Deacon

S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A.

Remuneratie
(EURO)
2,000
2,000
2,000

Atribuire de
actiuni
Nu
Nu
Nu
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Societatea “APA STARETULUI” S.A. nu a acordat membrilor Consiliului de Administratie si
Comitetului de Directie alte beneficii in natura.
6.2.2. Informatii referitoare la natura si amploarea intereselor membrilor organelor de
administrare si de control în tranzactiile neobisnuite din punctul de vedere al naturii sau
conditiilor de desfasurare (cum ar fi cumpararile în afara activitatii normale, achizitiile
sau vânzarile de mijloace fixe) în timpul exercitiilor financiare anterioare si curente.
Nu este cazul . Declaratie anexata in dosarul de autorizare.

6.2.3. Numarul total al actiunilor societatii emitente detinute de membrii organelor de
administratie si de control.
Actiunile detinute de membrii Consiliului de Administratie sau de catre cenzori in cadrul S.C.
„Apa Staretului” S.A., sunt urmatoarele:
Nr. actiuni
9
9
9
507

Detinator
Robin Edwards
Ian Deacon
Irina Petrea
Sorin-Daniel Solomon

Functie
Director
Director
Director
Cenzor

Auditorii nu detin actiuni la societate.
6.3. Totalul împrumuturilor acordate de catre emitent persoanelor la care se face referire
la punctul 6.1. si al garantiilor furnizate de catre emitent în beneficiul respectivelor
persoane.
Nu este cazul.

6.4. Planurile de acordare catre personal de actiuni ale societatii.
Societatea, in prezent, nu are in vedere sa acorde gratuit catre personal actiuni noi ce urmeaza a
fi emise.

S.S.I.F. FINANS SECURITIES S.A.

35

S.C. A PA STARETULUI S.A.

Oferta Publica Initiala de Vanzare Actiuni

CAPITOLUL 7
Informatii privind activitatea curenta si perspectivele emitentului
7.1. Informatii generale privind evolutiile recente (de la data încheierii ultimului exercitiu
fina nciar ) din cadrul activitatii societatii în ceea ce priveste:
Pina la data finalizarii documentului nu au aparut evenimente si evolutii semnificative, demne
de semnalat, in activitatea curenta a societatii.

7.2. Estimari privind perspectivele emitentului pentru exercitiul financiar curent.
Desi in Romania se produc si comercializeaza produse alimentare de o calitate deosebita, in
prezent exista putine marci romanesti premium.
Pornind de la produsul apa plata si carbogazoasa „Apa Staretului”, Societatea a dezvoltat un
plan ambitios de extindere pe cinci ani, fondatorii Societatii fiind de parere ca, in acest interval,
se pot dezvolta o marca si o afacere de succes.
Apa Staretului va fi primul produs dintr-o gama de produse alimentare proprii comercializate
de Societate sub marca „Staretului”. Societatea intentioneaza sa creeze o marca de prestigiu, ce
va simboliza traditie, calitate, puritate, consumatorii de pe piata romaneasca recunoscand
virtutile alimentatiei monahale – echilibrata, naturala, sanatoasa. Mai mult, fondatorii Societatii
apreciaza ca aceasta marca va avea succes si la export, consumatorii de pe pietele occidentale,
mai ales de pe piata europeana, apreciind aceste produse, multe abatii ale diverselor ordine
calugaresti, mai ales din Franta si Belgia, producand si comercializand cu succes branzeturi,
sortimente de bere si vin care si-au facut in timp un renume, devenind marci premium. Un
asemenea exemplu, de curand intrata si pe piata romaneasca, este berea belgiana „Chimay”,
produsa intr-o abatie a calugarilor trapisti. O marca al carui nume este legat de spatiul spiritual
al ortodoxiei ar constitui o noutate pe piata Uniunii Europene, in plus, aceasta avand si un
anume grad de exotism intr-un spatiu spiritual preponderent catolic si protestant.
Planul de dezvoltare include urmatoarele produse: „Apa Staretului”, apa plata si carbonatata
(apa care provine de la izvoare situate la o altitudine de peste 1000m, in zona montana
neafectata de industrie si poluare), apa cu aroma naturala de fructe, vinuri („Vinul Staretului”),
branzeturi si produse lactate („Stana Staretului”), gemuri si sucuri naturale („Livada
Staretului”), alte produse alimentare, prajituri si deserturi traditionale („Camara Staretului”),
toate produse ecologice, preparate dupa retete traditionale si destinate consumului zilnic, dar si
produse speciale pentru posturi si sarbatori, ambalate elegant.
Fondatorii Societatii apreciaza ca piata romaneasca este deschisa pentru astfel de produse de
calitate premium, la preturi care se adreseaza preponderent unei clase de mijloc, aflata intrunporces de dezvoltare accentuata, unde exista deja tendinta ca astfel de produse traditionale sa
fie mai degraba cumparate de pe piata decat preparate in casa. Daca pana in prezent criteriul
primordial de selectie pentru achizitionarea de produse alimentare, pentru o foarte mare parte a
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populatiei, a fost mai degraba pretul decat calitatea produsului ori stilul de viata promovat de
acesta, odata cu dezvoltarea paturii sociale de mijloc, piata se deschide tot mai mult catre astfel
de produse, brand- ul „Staretului” venind in intampinarea acestei cerinte al carei trend este in
crestere.
Se estimeaza ca, in timp, marca va acumula o valoare proprie.

Societatea intentioneaza, in viitor, sa deschida si un magazin propriu, “Camara Staretului”, in
Bucuresti, urmand sa fie creat un lant de magazine in franciza raspandit in toata tara. Prin
aceasta retea, Societatea va vinde propriile produse, precum si produsele de calitate superioara
ale altor companii.

7.3. Descrierea pietei apei in Romania
Piata apelor minerale din Romania este estimata in anul 2003 la circa 250 de milioane de euro
anual, echivalentul unui volum de 890 milioane litri apa minerala imbuteliata, conform SNAM.
Consumul de apa minerala pe cap de locuitor este este de circa 37 de litri pe an, situandu-se cu
mult sub cel din Uniunea Europeana, care este de circa 100 de litri pe cap de locuitor.
Conform unui studiu de piata realizat de compania Daedalus, in ceea ce priveste consumul de
apa, apa minerala (carbogazoasa, plata sau de la dozator) ocupa primul loc (73,3%).
Majoritatea consumatorilor nu fac insa diferenta intre apa minerala, apa de izvor si apa de
masa.
In general, consumatorii de apa minerala pot fi impartiti in trei categorii distincte: utilizatori
semnificativi, care consuma apa minerala in cel putin 6 zile din saptamana, aceasta categorie
cuprinzand 56,8% dintre consumatori; utilizatori medii, respectiv cei care beau apa minerala
intre 3 si 5 zile pe saptamana (28%); utiliza tori de nivel scazut, care consuma apa minerala in
una sau 2 zile pe saptamana (15,2%).
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Dintre cei care consuma apa minerala, cei mai multi consuma doar apa carbogazoasa (66,7%),
la mare distanta urmeaza cei care consuma doar apa plata (9,8%), si, de asemenea, exista un
mic procent de consumatori doar de apa de la dozator (1,0%). Trebuie observat ca un procent
important (18,9%) din consumatorii de apa minerala consuma in acelasi timp apa minerala
carbogazoasa si apa minerala plata.
Consumul apei de la robinet este destul de raspandit in randul romanilor, peste 54,6%
consumand si apa de la robinet. Consumatorii de apa de la robinet pot fi de asemenea impartiti
in utilizatori semnificativi, care sunt cei mai multi (86,9%), utilizatori medii (8,5%) si
utilizatori de nivel scazut (4,6%).
Doar 14,6% din totalul populatiei consuma numai apa de la robinet, iar 16,24% consuma sifon.
Potrivit unui alt studiu realizat de compania de cercetare de piata ACNielsen Romania, marcile
cu cel mai mare volum al vanzarilor au fost anul trecut Borsec (Romaqua), Dorna (Coca-Cola
HBC Romania), Biborteni (Bibco Biborteni), Izvorul Minunilor (European Drinks) si Perla
Harghitei (Perla Harghitei). Potrivit studiului, primii cinci jucatori cumuleaza o cota de piata de
64%.
Alaturi de acestia mai concureaza apele minerale Perla (Quadrant Amroq Beverages), Tusnad
(Apemin Tusnad), Carpatina (MBH Carpatina) si Sapte Izvoare (Ramprod).
Toate aceste marci fac parte din aceeasi categorie, nici una dintre ele neputand fi considerata o
marca premium. In categoria premium se pot incadra Harghita si marcile importate, precum
Vittel, Evian si San Pellegrino.
A C Nielsen, care monitorizeaza vanzarile de ape minerale in magazinele de retail, dar nu pe
cele din hoteluri, baruri, restaurante si catering, indica o crestere cu 5% a vanzarilor de ape
minerale.
Consumul de apa plata pare a creste intr- un ritm mai sustinut decat cel al apei carbogazoase,
fiind estimata o crestere de 12% pe an pentru acest segment.
7.4. Pozitionarea „Apa Staretului” pe piata
Societatea intentioneaza sa exporte o cantitata substantiala din productia de apa catre tari din
Uniunea Europeana unde exista un public important care prefera produse speciale.
Pe piata locala, „Apa Staretului” se va adresa unui anume segment al pietei fiind conceput ca
un produs de nisa si nu va incerca sa faca concurenta directa unor marci cum ar fi Dorna, Perla,
Borsec si Izvorul Minunilor, care se vand in cantitati mari la preturi reduse. Vanduta in
cantitati restranse, la preturi bune, asa cum s- a planificat, numai prin anumite canale de
distributie si avand drept tinta o alta clasa de consumatori, „Apa Staretului” nu va ameninta
semnificativ marcile mai sus mentionate si va putea fi absorbita relativ usor de piata.
Data fiind dinamica generala buna a economiei romanesti din ultimii patru ani, consumatorii
romani cauta din ce in ce mai mult produse si servicii mai bune, de calitate, speciale, de nisa.
Prespectiva apropiata a integrarii Romaniei in Uniunea Europeana in 2007 si dezvoltarea
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continua a clasei de mijloc, mai ales in marile orase, determina o crestere continua a cererii de
servicii si produse mai bune, mai diversificate. Este un fenomen care se resimte deja din plin in
sectorul alimentar, precum si in toate celelalte sectoare de activitate.
„Apa Staretului” se incadreaza intr-o categorie de produse speciale, datorita continutului,
stilului si ambalajului sau. Sticla este de mare importanta in pastrarea calitatii apei, iar apa
imbuteliata de „Apa Staretului” va fi disponibila numai in recipienti de sticla. Acesti recipienti
au fost special proiectati pentru a servi identitatea marcii, dupa cum tot speciala va fi si eticheta
si modul de ambalare, combinand elementele traditionale cu cele moderne. De aceea,
Societatea este increzatoare ca „Apa Staretului” va iesi in evidenta pe piata produselor
similare.
Etichetarea, grafica, materialele promotionale destinate punctelor de vanzare si intreg pachetul
de identitate al marcii au fost dezvoltate de o firma de design romaneasca, de varf, care s-a
ocupat si se ocupa de dezvoltarea imaginii unui numar de produse alimentare foarte populare.
Societatea se asteapta ca „Apa Staretului” sa fie un produs interesant pentru piata produselor de
calitate superioara, distribuitorii putand sa castige marje semnificative asupra vanzarilor. „Apa
Staretului” se va pozitiona ca o marca premium romaneasca, concurand, la un pret mai mic,
marci importate de renume, precum Perrier, Evian sau San Pellegrino.
Principala piata tinta aleasa de catre Societate este reprezentata de reteua de restaurante,
cluburi si hoteluri. Aceasta solutie de vanzare a fost aleasa din mai multe motive: marjele de
profit pentru retaileri sunt mari, ceea ce face produs atractiv, riscul de nerecuperare a sticlelor
este mic, riscul de neplata este scazut, cheltuielile necesare promovarii produsului sunt scazute
si, in plus, reteua de hoteluri si restaurante este locul ideal de „intalnire” a unui produs
premium de natura acestei ape cu clientii sai.
Promovarea produsului va implica insa si traditionalele lansari de campanii la locul de vanzare,
distribuirea de articole promotionale, etc.
Planurile pe termen mediu ale Societatii au in vedere, de asemenea, si alte cai de distributie si
vanzare. Se va analiza posibilitatea comercializarii „Apei Staretului” in marile magazine
folosind standuri reprezentative. De asemenea, Societatea va incerca sa distribuie produsul
„Apa Staretului” catre cele mai cunoscute biserici si manastiri aflate in circuitul turistic spre a
fi vanduta catre turisti, profitul realizat ramanand sa contribuie la conservarea acestor bijuterii
ale patrimoniului national.
In esenta, prin produsele sale, Societatea crede si va incerca sa demonstreze ca piata
romaneasca va fi nu doar un consumator important in cadrul UE, ci si un producator capabil sa
valorifice si sa impuna brand-uri proprii, contribuind activ la diversificarea pietei.
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CAPITOLUL 8
Principalii factori de risc ai actiunilor ce fac obiectul ofertei publice
8.1. Factori de natura politica, juridica si economica referitoare la piata unde se face
emisiunea.
Orice investitie in actiuni emise de o societate romaneasca are asociate o serie de riscuri, intre
care se regasesc:
§
§
§

riscuri asociate mediului economic relativ greu predictibil;
riscuri legate de schimbarea cadrului legislativ;
riscuri legate de lichiditatea redusa a actiunilor pe piata pe care se tranzactioneaza.
8.2. Factori de natura economica privind industria în care opereaza emitentul.

Piata apelor minerale este un segment in crestere, factori precum educarea consumatorilor sau
cresterea puterii de cumparare sustinand o evolutie favorabila in urmatorii ani.
Riscurile asociate acestei industrii tin, in principal, de obiceiurile de consum ale romanilor si
de puterea redusa de cumparare a unor segmente ale populatiei.

8.3. Factori de risc cu privire la emitent si/sau ofertant.
Trebuie tinut cont de faptul ca Emitentul este o societate infiintata in cursul anului 2003, care
inca nu a avut activitate comerciala in segmentul apelor minerale. In astfel de cazuri, exista
intotdeauna riscul ca asteptarile investitorilor si ale echipei de conducere sa nu se realizeze.
Compania va beneficia insa de sprijinul membrilor fondatori si de experienta in vanzari si
marketing acumulata de acestia in sectorul bauturilor racoritoare din Romania.

8.4. Factori de risc referitori la valorile mobiliare oferite.
Valorile mobiliare ale emitentului vor fi listate pe piata reglementata Bursa Electronica Rasdaq
in cel mai scurt timp posibil dupa inchiderea cu succes a prezentei oferte publice de vanzare.
Valorile mobiliare ale emitentului vor fi supuse Legii 297/2004 Legea valorilor mobiliare,
precum si reglementarilor CNVM in vigoare. Emitentul va respecta toate regulile de
transparenta impuse de piata reglementata.
Exista totusi riscuri legate de lichiditatea redusa a actiunilor pe piata pe care se tranzactioneaza.
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8.5. Alte riscuri considerate relevante.
Nu exista alte aspecte deosebite demne de semnalat.

OFERTANT:

INTERMEDIAR:

S.C. APA STARETULUI S.A.

SSIF FINANS SECURITIES SA

……………………………………….

………………………………………….
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ANEX E
-

Formular de subscriere ;
Formular de revocare a subscrierii ;
Anuntul de Oferta Publica Initiala de Vanzare Actiuni ;
Declaratia reprezentantilor Emitentului privind corectitudinea informatiilor furnizate ;
Declaratia reprezentantilor Intermediarului privind conflictul de interese ;
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