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(societate pe acţiuni constituită conform legislaţiei din România)

PROSPECT DE BAZĂ
PENTRU UN PROGRAM DE OFERTĂ DE OBLIGAŢIUNI CORPORATIVE DE PÂNĂ LA 250 MILIOANE EUR

Prezentul document („Prospectul”) reprezinţi un prospect de baza în senjul art. 8 din Regulamentul (UE) 2017/1129 („Regulamentul privind Prospectul")
şi a fost aprobat prin Decizia nr.
t f O . A ' t . 2 q 2 - ^ I _________ a Autorităţii de Supraveghere Financiară din România ( „ A S F ’), care este
autoritatea română competentă în sensul prevăzut de dispoziţiile Regulamentului privind Prospectul, în conform itate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de pia(ă („Legea privind Emitenţii şi O peraţiunile de Piaţă"), Regulamentul nr, 5/2018 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă emis de către ASF („Regulamentul nr. 5/2018” ) şi Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 de com pletare a Regulamentului
privind Prospectul („Regulamentul Delegat 980/2019"),
în cadrul programului de ofertă descris în prezentul Prospect („Programul"). Autonom Services S.A.. o societate pe acţiuni constituită şi funcţionând în
conform itate cu legislaţia din România, având sediul social în strada Fermelor, nr. 4, municipiul Piatra-Neamţ, judeţ Neamţ, România, înregistrată la Registrul
Comerţului cu numărul J27/280/2006 şi având codul unic de înregistrare 18433260 („Societatea" sau „Em itentul”) poate emite în mod repetat obligaţiuni în
formă dematerializată prin înscriere în cont, nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în EUR sau, după caz, în RON („Obligaţiunile"). Valoarea
nominală totală a Obligaţiunilor (emise în cadrul Programului) nu va depăşi la niciun m oment suma de 250 milioane EUR (sau echivalentul acestei sume în
RON).
Obligaţiunile vor fi emise în tranşe (denumite, individual, „Tranşă"), fiecare Tranşă constând în Obligaţiuni identice în privinţa caracteristicilor. Condiţiile
specifice fiecărei Tranşe vor fi determinate la momentul oferirii spre subscriere a Tranşei, luând în calcul condiţiile de pială existente şi vor fi prezentate în
cadrul condiţiilor finale aplicabile („Condiţiile Finale"), a căror formă este prestabilită în cadrul prezentului Prospect. Una s g u rj^ ^ ţn u lte Tranşe cu
caracteristici similare, care se deosebesc prin detalii limitate, precum data emisiunii, rata dobânzii şi/ sau tipul dobânzii şi/ sau p r i o j ^ u a t e de plată a dobânzii,
pot forma o serie („Serie” ) de Obligaţiuni. Dobânda plălibilă de Societate va fi fixă sau variabilă, în funcţie de opţiunea e /p n m a ţă îiţ CcţţjjiiţUX* Finale
(„Opţiunea”), iar în cazul emisiunii de O bligaţiuni Corelate cu O biective de Sustenabilitate, aceasta poate fi, de asemenea, su p iM u n tfr m ^canjţtae d^ajustare
de tipul step tip, în cazul neîndeplinirii de către Societate a Obiectivelor de Performanţă în Sustenabilitate.
[t
* Societatea a obţinut acordul dc principiu al BVB privind admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor emise în cadrul Progrâm uA P ţS ţ f î i ^ T e ^ r /i e n ia t a
administrată de BVB. Această pia(ă adm inistrată de BVB este o piaţă reglementată din România in sensul prevăzut de Directiva 2U34/65/UE privincSpieţelc de
instrumente financiare, care modifică Directiva 2002/92/CE şi Directiva 2 0 1 I/6I/U E („Directiva privind Pieţele de In stru m td ţto j^ ţ^ ip 're" ). Nu se
intenţionează depunerea vreunei cereri cu privire la admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor emise în cadrul Programului pe orice aTnrjm ţî'reglem entată.
Societatea are în prezent un rating implicit pe termen lung de B-t- (perspectivă stabilă) şi un rating al datoriilor negarantate cu rang prioritar de B-, oferite de
Fitch Ratings Ireland Limited („Fltch”). Fitch este stabilită în Uniunea Europeană şi este înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al
Parlamentului European şt al Consiliului privind agenţiile de rating de credit din 16 septembrie 2009, astfel cum a fost modificat („Regulamentul CR A”). Ca
atare, Fitch este inclusă în lista agenţiilor înregistrate de rating publicata de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe („ESMA") pe site-ul său
web (ww w.esm a.eurona.cu/sunervision/credit-ratine-agencies/risk). în conform itate cu Regulamentul CRA. Un rating nu este o recom andare de cumpărare,
vânzare sau deţinere a valorilor mobiliare şi poate fi supus în orice moment suspendării, revizuirii sau retragerii de către agenţia de rating care l-a atribuit.
O investiţie în Obligaţiuni presupune un grad ridicat de risc şi incertitudini. Potenţialii investitori ar trebui să citească întregul docum ent şl, în special,
trebuie să consulte secţiunea „Factori de Risc" ce începe la pagina 3, care prezintă anum ite aspecte pe care investitorii ar trebui să le aibă în vedere
înainte de a face o investiţie în Obligaţiuni. Poten|iulii investitori trebuie să îşi perm ită asumarea riscului economic al unei investiţii în O bligaţiuni şi
să poată susţine o pierdere totală sau parţială a investiţiei acestora. Consultaţi secţiu n ea ,fa c to r i de R isc" din prezentul P rosp ect
PREZENTUL PROSPECT A FOST APRO BAT DE ASF. VIZA DE APRO BAR E APLICATĂ ACESTUI PRO SPECT NU ARE VA LO A RE DE
GARANŢIE Ş l NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE DE CĂTRE ASF CU PRIVIRE LA O PO RTU NITA TEA,
AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZAC ŢIILE URM ÂND A
FI ÎNCHEIATE CA UR M A RE A ADM ITERII LA TRANZACŢIO NARE. DECIZIA DE APRO BARE CERTIFICĂ NUM AI CO NFO RM ITATEA
PROSPECTULUI CU CERINŢELE LEGII ŞI ALE NORM ELOR ADOPTATE PENTRU APLICAREA ACESTEIA.
PREZENTUL PROSPECT ESTE VA LABIL PÂNĂ LA DATA D E ________________________________ . ULTER IO R ACESTEI DATE, NU EXISTĂ
NICIO OBLIGAŢIE DE A ÎNTOCM I UN SUPLIM ENT LA PROSPECT ÎN CAZUL APARIŢIEI UN O R NOI FACTORI SEM NIFICATIVI, UNOR
ERORI SAU INEXACTITĂŢI M ATERIALE PRIVIND INFORM AŢIILE INCLUSE ÎN PREZENTUL PROSPECT. PREZENTUL PRO SPECT ŞI
ORICE SUPLIM ENT LA ACESTA VO R FI PUBLICATE ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ PE WEBS1TE-UL BVB (ww w.hvh.ro) ŞI PE W EBSITEUL SOCIETĂŢII (www.nutonom .ro). PENTRU EVITAREA ORICĂRUI D U BIU, CONŢINUTUL ACESTO R W EBSITE-URI NU FACE PARTE
DIN PREZENTUL PRO SPECT, IAR POTENŢIALII INVESTITORI SU NT ATENŢIONAŢI CĂ A SF NU A AN ALIZA T CO NŢINUTUL
ACESTOR WEBSITE-URI.
Coordonator Unic: BRD - G roupe Societe Generale S.A.
Agent Structurare Obligaţiuni Corelate cu Obiectivele de Sustenabilitate. BRD - Groupe Societe Generale S.A.
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DESCRIEREA GENERALĂ A PROGRAMULUI DE OFERTĂ
Prezentul Program este destinat emisiunii de Obligaţiuni, în baza căruia Societatea poate, la momente diferite în timp, să
emită Obligaţiuni, în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul emisiunii şi sub rezerva prevederilor prezentului
Prospect.
Valoarea nominală totală a Obligaţiunilor care urmează a fi emise în Tranşe nu va depăşi 250 milioane EUR (sau
echivalentul în RON a 250 milioane EUR), cu o valoare nominală unitară ce va fi menţionată în Condiţiile Finale
relevante. Obligaţiunile vor fi liber transferabile, fiind supuse exclusiv restricţiilor de vânzare prevăzute mai jos în
prezentul Prospect şi în Condiţiile Finale aplicabile.
Prezentul Program a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii din data de 11
octombrie 2021.
S tructura Obligaţiunilor emise în cadrul Program ului
Prin prezentul Program vor putea fi emise Obligaţiuni cu următoarea structură:
(a)

Obligaţiuni denominate în RON sau EUR cu dobândă fixă;

(b)

Obligaţiuni denominate în RON sau EUR cu dobândă variabilă;

(c)

Obligaţiuni denominate în RON sau EUR Corelate cu Obiective de Sustenabilitate cu dobândă fixă sau dobândă
variabilă.
^^pHÂvecvN.;
O descriere detaliată a structurii menţionate mai sus poate fi găsită în capitolul „Termenii şi condmne aplicabile^uturor
Tranşelor emise în cadrul Programului' precum şi în Condiţiile Finale relevante.
/j ■
^
Plasarea şi distribuţia
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^pROBAT ijl

Obligaţiunile emise în cadrul Programului ar putea fi distribuite în cadrul unor plasamente pricite sau al unor" oferte
publice, în fiecare dintre cazuri de către un singur intermediar sau de către un sindicat format din mâi^Jit3firt6rmediari
(denumiţi împreună „M anageri”), conform termenilor agreaţi în prealabil între Emitent şi Coordonatorul Unic. Metoda
de plasare şi distribuţie pentru fiecare tranşă va fi menţionată în Condiţiile Finale relevante.
Categoriile indicative ale investitorilor potenţiali către care vor fi oferite Obligaţiunile
Obligaţiunile emise în cadrul Programului vor fi oferite către investitorii calificaţi, astfel cum sunt aceştia definiţi de art.
2 lit. e) din Regulamentul privind Prospectul şi, atunci când va fi cazul, către investitorii de retail, astfel cum va fi
specificat în Condiţiile Finale relevante.
Tranşe/ Serii
Obligaţiunile din cadrul Programului vor fi emise în tranşe („Tranşă"). Fiecare Tranşă va conţine Obligaţiuni identice
din toate punctele de vedere. Una sau mai multe Tranşe cu Obligaţiuni identice din toate punctele de vedere dar având
date de emisiune diferite, primele date de plată a dobânzii diferite, tipuri diferite de dobândă şi rata dobânzii diferită,
specificate în Condiţii Finale relevante, pot forma o serie de tranşe („Serie”). Sunt posibile redeschideri ale Seriilor
existente respective. Termenii specifici fiecărei Tranşe vor fi stabiliţi în Condiţiile Finale relevante.
Denominarea Obligaţiunilor
Societatea poate emite Obligaţiuni în EUR sau RON, conform termenilor agreaţi între Societate şi Coordonatorul Unic,
sub rezerva respectării tuturor cerinţelor legale sau de reglementare aplicabile.
Agent de Calcul
Agentul de Calcul iniţial în legătură cu Obligaţiunile din cadrul Programului este Societatea. Termenul de Agent de Calcul
include orice altă entitate numită de către Emitent în această calitate.
Agent de Plată
Agentul de Plată pentru Obligaţiunile denominate în RON din cadrul Programului poate fi o instituţie financiară, respectiv
o instituţie de credit desemnată de Emitent care are încheiat un contract cu Emitentul şi cu un depozitar central (i.e

Depozitarul Central), în vederea efectuării plăţilor prin intermediul depozitarului central şi al participanţilor la sistemul
acestuia şi prin intermediul căruia Deţinătorii de Obligaţiuni îşi pol exercita drepturile financiare. Denumirea şi adresa
Agentului de Plată vor fi specificate în cadrul Condiţiilor Finale relevante.

Preţ de Emisiune a Obligaţiunilor în cadrul Program ului
Obligaţiunile vor putea fi emise la Valoarea Nominală Unitară („or par"), cu discount faţă de Valoarea Nominală Unitară
(în măsura permisă de legea aplicabilă la momentul emisiunii) sau cu primă faţă de Valoarea Nominală Unitară. Preţul
de Emisiune al Obligaţiunilor va fi specificat în Condiţiile Finale relevante. Preţul de Emisiune al Obligaţiunilor emise în
cadrul Programului va fi determinat în baza ordinelor de cumpărate primite de către Coordonatorul Unic şt Manager(i)
de la investitori în perioada de ofertă. Condiţiile Finale relevante vor specifica metoda de determinare a Preţului de
Emisiune precum şi modul de diseminare a acestuia către investitori şi va indica, de asemenea, valoarea oricăror cheltuieli
şi impozite percepute în mod specific investitorului, dacă va fi cazul.
Admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor emise în cadrul Programului
Se intenţionează admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB a Obligaţiunilor emise în cadrul
fiecărei Tranşe, fiind avută în vedere o admitere într-un orizont de aproximativ 4 săptămâni de la emisiunea individuală
a fiecărei Tranşe de Obligaţiuni. Societatea a solicitat BVB emiterea unui acord de principiu pentru întregul Program, în
vederea admiterii la tranzacţionare a Obligaţiunilor care vp^ţKemise în cadrul acestuia,
Condiţiile şi calendarul emisiunii de Obligaţiuni
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Termenii şi condiţiile la care pot fi supuse TranşeUŞle Obligaţiuni emjse în cadrul Programului vor fi specificate în
Condiţiile Finale aplicabile.
o
ly

FACTORI DE RISC
O investiţie în Obligaţiuni implică un grad ridicat de risc. Trebuie să analizaţi cu atenţie următorii factori de risc şi
incertitudini, împreună cu celelalte informaţii incluse în acest Prospect (inclusiv informaţiile incluse prin trimitere,
precum Situaţiile Financiare şi notele aferente acestora) şi să va formaţi propriile opinii înainte de a lua decizia de a
investi în Obligaţiuni. Dacă se materializează oricare dintre factorii de risc sau incertitudinile menţionate în cele ce
urmează, acest lucru ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor
operaţionale ale Societăţii. Prin urmare, preţul Obligaţiunilor ar putea scădea şi aţi putea pierde întreaga sau o parte
din investiţia în Obligaţiuni.
Am descris riscurile şi incertitudinile pe care le considerăm semnificative, însă este posibil ca aceste riscuri şi
incertitudini să nu fie singurele privitoare la Societate sau Obligaţiuni. Alţi factori de risc şi incertitudini, inclusiv cei
despre care nu avem cunoştinţă în prezent sau pe care îi considerăm nesemnificativi, ar putea avea de asemenea efecte
nefavorabile asupra activităţii, situaţiei financiare, rezultatelor operaţionale sau perspectivelor şi ar putea afecta negativ
preţul Obligaţiunilor.
înainte de a lua decizia de a investi în oricare dintre Obligaţiuni, ar trebui să va consultaţi cu proprii consultanţi, să
analizaţi cu atenţie riscurile asociate unei investiţii in Obligaţiuni şi să analizaţi decizia de a investi din prisma propriilor
circumstanţe.
Factorii de risc sunt prezentaţi într-tui număr limitat de categorii, în funcţie de natura acestora. în fiecare categorie
riscul cel mai semnificativ, potrivit evaluării Societăţii, este prezentat primul. Societatea a evaluat importanţa factorilor
de risc pe baza probabilităţii materializării acestora şi a amplorii preconizate a impactului negativ al acestora.
Riscuri referitoare la activitatea Societăţii şi industria in care aceasta îşi desfăşoară a c tiv ita te a /l^
f#
LActivitatea Societăţii poate f i influenţată de o evoluţie negativă a condiţiilor sanitare şi economice^

Vi
f

Societatea se confruntă cu diverse riscuri legate de pandemia globală cauzată de noul coronavirus {S^RS-CoV-2).şrde
boala asociată (COVID-19), care a cauzat şi este probabil că va continua să conducă la întreruperi şi vo^SCliţeTn piaţă
şi în economiile multor ţări.
Dinamica afacerilor şi a profitabilităţii Societăţii este sensibilă la condiţiile generale ale mediului economic din România,
iar o încetinire sau recesiune a economiei locale s-ar reflecta în mod negativ în ceea ce priveşte marea majoritate a
parametrilor operaţionali. Condiţiile macroeconomice nefavorabile şi continuarea ori înăsprirea restricţiilor impuse de
autorităţi pentru limitarea efectelor COVID-19 se pot concretiza printr-o creştere a ratei şomajului şi printr-o reducere a
consumului intern şi a încrederii consumatorilor, ceea ce inevitabil ar rezulta înlr-o scădere a cererii pentru servicii de
mobilitate (cu precădere pentru serviciile de închiriere pe termen scurt şi în special în zona de turism şi călătorii) şi,
respectiv, într-o rată mai mare de neîndeplinire a obligaţiilor (în limba engleză, default) în rândul clienţilor pentru serviciul
de leasing operaţional. în acest context, este posibilă deteriorarea condiţiilor financiare ale clienţilor Societăţii.
Astfel, în contextul evoluţiei negative a pandemiei COVID-19, Societatea ar fi în mod special afectată din perspectiva
liniei de activitate care priveşte serviciile de închiriere pe termen scurt (în limba engleză, rent-a-car), restricţiile severe
de călătorie şi mobilitate impuse de autorităţi fiind resimţite cu prioritate în această activitate. Leasingul operaţional este
mai puţin sensibil la apariţia unor manifestări adverse în mediul economic sau a unei scăderi a intensităţii activităţilor
generatoare de valoare adăugată din economie. Pe de altă parte, presiunea exercitată asupra preţurilor pe piaţă
autovehiculelor second band ar putea determina o scădere a valorilor reziduale şi ar afecta, astfel, profitabilitatea
operaţiunilor de revânzare derulate cu regularitate de Societate.
România, similar cu alte ţări, se confruntă cu o recrudescenţă a numărului de cazuri COVID-19, aflându-se încă în
perioada stării de alertă. în situaţia în care numărul de cazuri COVID-19 începe să crească din nou într-un ritm accelerat,
există probabilitatea să fie implementată o nouă perioadă de carantină, cel mai probabil la nivel local, afectând doar
anumite judeţe sau regiuni care sunt supuse restricţiilor. Asemenea restricţii de mobilitate ar fi resimţite de Societate şi
reflectate în profitabilitatea acesteia.
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Ţinând cont de caracterul de noutate al multor măsuri menite să gestioneze pandemia COVID-19, impactul şi efectul pe
termen lung nu pot fi cuantificate, putând conduce la consecinţe negative pentru perspectivele de afaceri ale Societăţii.
Durata totală sau posibila revenire a pandemiei COVID-19 sau a problemelor sanitare similare sunt incerte. în plus, dacă
apar noi tulpini de COVID-19 sau alte tipuri de epidemii sau pandemii sau nu sunt disponibile suficiente vaccinuri, nu
sunt administrate la scară suficient de mare, nu sunt utilizate de consumatori sau se dovedesc a fi ineficace, impactul
asupra economiei globale şi, în consecinţă, asupra situaţiei financiare, lichidităţii şi rezultatelor operaţionale ale Societăţii
ar putea fi semnificativ. Răspunsul întârziat al consumatorilor după ridicarea restricţiilor sau schimbări permanente în
comportamentul de consum ar putea avea un efect negativ suplimentar asupra rezultatelor Societăţii. De asemenea,
evoluţia pandemiei COVID-19 poate acutiza sau creşte şansa de materializare a celorlalţi factori de risc detaliaţi în
Prospect.

Activitatea Societăţii poate f i influenţată de evoluţia negativă a principalelor economii din zona euro şi a economiei
României
Activitatea Societăţii poate fi influenţată în mod negativ de o încetinire a creşterii economice sau de o recesiune în
principalele economii din zona euro, inclusiv în mod direct ca urmare a scăderii numărului de turişti străini, cu efect
asupra cererii de servicii rent-a-car. Asemenea, în eventualitatea unei creşteri a ratelor dobânzilor în zona euro, Societatea
ar urma să fie afectată în mod negativ, ţinând seama că majoritatea împrumuturilor sale sunt denominate în moneda euro
la o rată variabilă, în funcţie de rata EURIBOR, plus o marjă Acest fapt ar urma să se reflecte în cheltuieli cu dobânzile
mai ridicate pentru Societate, ceea ce ar afecta corespunzător profitabilitatea acesteia.
Cererea pentru serviciile Societăţii depinde de condiţiile macroeconomice şi este afectată de volatilitatea preţurilor şi de
alţi factori independenţi de controlul Societăţii. Cererea privind închirierile de maşini, inclusiv pe segmentul corporate,
poate fi afectată de intensitatea activităţii economice surprinse prin dinamica PIB-ului României. O scădere sau stagnare
a PIB-ului naţional afectează negativ nivelul cererii privind închirierile de autovehicule. Nivelul cererii depinde de o
revenire economică fluctuantăi^fimcţie de evoluţia pandemiei COVID-19 şi există riscul ca Societatea să nu poată calibra
suficient de rapid oferta în c â p ă saîisfacă^complet dinamica cererii.

Eventuala instabilitate politică ar-j?uţealăvealfecte negative semnificative asupra activităţii Societăţii
în privinţa riscului unei instafe^^^ i^ o ljtigg^accsta poate fi considerat mai ridicat în 2021. în octombrie 2021 Guvernul
României a fost demis ca urmare a adoptării unei moţiuni de cenzură de către Parlamentul României, iar până la data
depunerii prezentului Prospect spre aprobare nu a fost numit un nou Guvern. In istoria recentă România s-a confruntat cu
episoade de instabilitate politică majoră. în special în ultimii ani, mediul politic din România a fost instabil şi dominat de
conflicte politice şi proteste de stradă, care au condus la demiterea mai multor Guverne. Având în vedere acest istoric de
instabilitate politică, precum şi inexistenţa unui acord al partidelor politice parlamentare cu privire la numirea unui nou
Guvern, există riscul prelungirii crizei politice cu posibila consecinţă a unei evoluţii negative a condiţiilor economice de
la nivel naţional şi a altor factori independenţi de controlul Societăţii precum şi a volatilităţii preţurilor. Toate aceste
aspecte pot determina apariţia de efecte negative inclusiv cu privire la alţi factori de risc care afectează activitatea
Societăţii, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea calităţii infrastructurii din România. Instabilitatea politică existentă,
precum şi menţinerea acestei tendinţe în viitorul apropiat pot avea consecinţa imposibilităţii instituirii unei formule de
guvernare stabile care să asigure o administrare adecvată a elementelor esenţiale care influenţează percepţia de risc de
ţară a României, în special din perspectiva agenţiilor de rating (evoluţia deficitului bugetului de stat, a deficitului de cont
curent, a deficitului balanţei comerciale, precum şi a evoluţiei cursului de schimb, a dinamicii investiţiilor străine directe
şi de portofoliu, nivelul investiţiilor guvernamentale în economie etc).

Societatea ar putea să nu reuşească să vândă autovehiculele rulate la preţurile dorite, ceea ce ar putea determina
înregistrarea unor pierderi
Societatea îşi asumă riscul valorii reziduale a autovehiculelor pe care le exploatează în cadrul serviciului de leasing
operaţional şi de închiriere pe termen scurt ( rent-a-car) şi pe care le vinde la sfârşitul contractului de leasing operaţional,
respectiv, în cazul activităţii de închiriere pe termen scurt, de regulă, cu excepţia cazului în care autovehiculele respective
sunt returnate în baza unui contract de leasing operaţional încheiat cu furnizorul iniţial. în contextul pandemiei COVID-
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19, termenul de 27 luni ar putea să crească, afectând potential preţul de vânzare. Societatea desfăşoară aceste operaţiuni
de vânzare sistematic pentru o proporţie semnificativă din flota auto aflată în portofoliu (un număr de 2.407 autovehicule
în 2020), generând astfel profit sau pierdere din aceste activităţi.
Cuantumul sumei obţinute din vânzarea unui autovehicul rulat, precum şi riscul ca preţul de vânzare al unui autovehicul
rulat să fie mai mic decât valoarea sa contabilă la sfârşitul contractului de leasing operaţional sau a perioadei de utilizare,
în cazul închirierii pe termen scurt, sunt determinate, în principal, de factori externi. Aceşti factori se referă, printre altele,
la dinamica condiţiilor economice generale, potenţialele restricţii de mobilitate impuse de autorităţi în dinamica
contextului sanitar, încrederea consumatorilor, preferinţele consumatorilor, ratele de schimb valutar, reglementările de
mediu (precum cele privind emisiile de carbon) şi alte politici guvernamentale ce pot avea un impact asupra preţurilor
autovehiculelor second-hand şi a dinamicii vânzărilor de autovehicule noi. Preţul la care Societatea poate vinde
autovehiculele rulate, şi implicit veniturile pe care aceasta le generează din respectivele vânzări, sunt determinate de
asemenea de preţurile de referinţă existente pe piaţă second-hand în funcţie de brand, model, numărul de kilometri
parcurşi, vechimea şi starea generală a autovehiculelor respective la momentul vânzării.
Societăţile de leasing şi închirieri de autovehicule sunt expuse la potenţiale pierderi din operaţiunile de vânzare a
autovehiculelor atunci când preţul de vânzare este mai mic decât valoarea reziduală. Aceasta rezultă prin ajustarea
costurilor de achiziţie cu cheltuielile de amortizare şi depreciere înregistrate de la momentul achiziţiei până la cel al
vânzării, astfel încât să se înregistreze o depreciere a valorii autovehiculului către valoarea reziduală estimată a
vehiculului, care este, în general, determinată la începutul contractului de leasing. Orice modificare a preţurilor de pe
piaţa autovehiculelor rulate poate, prin urmare, să aibă un efect negativ asupra veniturilor pe care este capabilă să le
genereze Societatea din vânzările de autovehicule rulate.
Date fiind incertitudinile existente cu privire la evoluţia pieţei de autovehicule rulate pe perioada contractelor de leasing,
există riscul ca Societatea să estimeze, la începutul derulării unui contract de leasing, valori reziduale superioare preţurilor
de pe piaţa second-hand de la momentul vânzării efective de către Societate a autovehiculelor respective. De exemplu,
preocupările sistematice ale diverselor autorităţi cu privire la reducerea gradului de utilizare al autovehiculelor cu
motorizare convenţională ar putea să conducă la o scădere semnificativă a valorii reziduale a unor aserrieft’&aptovehicuie
(în special a celor cu motorizare diesel).
Societatea este expusa riscurilor aferente fluctuaţiilor ratelor dobânzii
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Majoritatea contractelor de finanţare ale Societăţii prevăd o rată variabilă a dobânzii, depended de EURIBC& sau
ROBOR. Prin urmare, Societatea este expusă riscului majorării acestor rate ale dobânzii pe dur^^& gddîclelor de
finanţare, ceea ce ar putea determina plata unei dobânzi mai mari şi ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra
activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Societăţii.
Societatea are nevoie de un volum semnificativ de numerar pentru serviciul datoriei sale şi pentru a efectua cheltuielile
de capital planificate, iar capacitatea sa de a genera numerar sau de a-şi refînanţa datoria depinde de m ulţi factori
independenţi de controlul său
Societatea împrumută anual sume considerabile, în acord cu dezvoltarea operaţiunilor sale, prin leasing financiar, credit
bancar şi facilitaţi de credit pe termen scurt (403,75 milioane RON pentru exerciţiul financiar ce se încheie la 31 decembrie
2020, respectiv în cuantum de 417,71 milioane RON pentru perioada de şase luni ce se încheie la 30 iunie 2021), la care
se adaugă suma de 97,85 milioane RON la 30 iunie 2021 (96,62 milioane RON la 31 decembrie 2020) din emisiunea de
obligaţiuni corporative, pentru a finanţa achiziţiile de maşini noi. Capacitatea Societăţii de a derula plăţile curente, de aşi refinanţa datoriile şi de a finanţa cheltuielile de capital planificate va depinde de capacitatea sa de a genera în viitor
fluxuri de numerar optim dimensionate din activitatea operaţională, aceasta din urmă fiind determinată, într-o anumită
măsură, de dinamica unor factori generali de natură economică, financiară, concurenţială, legislativă şi de reglementare,
precum şi de alţi factori independenţi de controlul Societăţii.
Este posibil ca Societatea să nu poată asigura disponibilitatea fondurilor într-un cuantum suficient pentru a-i permite să
plătească principalul şi dobânda sau să îşi refinanţeze datoriile. în cazul în care intervin condiţii economice nefavorabile

şi acestea se înrăutăţesc şi/ sau nu se îmbunătăţesc semnificativ, Societatea s-ar putea confrunta cu reducerea veniturilor
din operaţiuni şi este posibil să nu genereze suficient numerar pentru a-şi îndeplini obligaţiile de plată şi/ sau să nu îşi
îndeplinească angajamentele care i se aplică în temeiul contractelor de finanţare existente şi/ sau să nu aibă acces la alte
surse de re finanţare. Oricare dintre aceste aspecte ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, rezultatelor
operaţiunilor, situaţiei financiare şi perspectivelor Societăţii.
în plus, orice neplată a dobânzilor şi a principalului datoriilor de plată ale Societăţii pe măsură ce acestea devin scadente
va avea la rândul său ca rezultat probabil o neîndeplinire încrucişată (cross-default) privind finanţările existente. în final,
în cazul în care Societatea nu poate efectua plăţi ale dobânzilor şi principalului datoriilor existente ale Societăţii şi
eforturile de restructurare sau refmanţare nu au succes, creditorii Societăţii ar putea începe acţiuni de executare a activelor
principale ale Societăţii sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, ceea ce ar afecta în mod
semnificativ şi negativ deţinătorii de obligaţiuni şi activitatea, perspectivele, situaţia financiară şi rezultatele operaţiunilor
Societăţii.

Angajamentele din contractele de jinanţare pot restricţiona activitatea Societăţii
Contractele de finanţare ale Societăţii limitează capacitatea acesteia, printre altele, de a angaja datorii financiare
suplimentare, de a greva sau vinde active, de a face tranzacţii (fie cesiuni ori achiziţii), de a încheia asocieri în
pnrticipaţiune sau fuziuni şi includ prevederi privind rangul de prioritate al datoriilor Societăţii. în plus, Societatea trebuie
să menţină în anumite limite anumiţi indicatori de sustenabilitate ai îndatorării (de exemplu, datorii financiare nete/
EBITDA, gradul de acoperire al dobânzilor, EBITDA/Cheltuielile cu dobânzile). Aceste angajamente ar putea limita
capacitatea Societăţii de a-şi finanţa operaţiunile viitoare, investiţiile de capital şi capacitatea de a efectua achiziţii şi alte
activităţi comerciale care pot fi în interesul Societăţii.
în cursul desfăşurării obişnuite a activităţii, Societatea poale solicita de la finanţatorii săi anumite acte de renunţare (în
limba engleză, waiver) referitoare la neîndeplinirea cerinţelor referitoare la valorile unor indicatori de sustenabilitate ai
îndatorării, respectiv obligaţii, condiţii care trebuie îndeplinite în temeiul contractelor lor de finanţare.
în cazul în care nu se obţin astfel de acte de renunţare atunci când apar încălcări ale unor angajamente restrictive asumate
în temeiul contractelor de finanţare ale Societăţii, acest lucru ar putea conduce la iniţierea unor acţiuni de executare a
activelor principale ale Societăţii care garantează obligaţiile din contractele de finanţare sau ar putea conduce chiar la
solicitarea deschiderii procedurii insolvenţei Societăţii, ceea^go&Ufecta în mod semnificativ şi negativ deţinătorii de
obligaţiuni, precum şi activitatea, perspectivele, situaţia finriţfeiară şi rezultatele operaţiunilor Societăţii.

Societatea este supusă riscului de credit
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Riscul de credit reprezintă riscul ca partenerii contractualfoai Societăţm/în principal clienţii acesteia, să nu-şi poată
îndeplini obligaţiile financiare potrivit termenilor şi condiţiutrMÎia-eontractele încheiate cu Societatea. Acesta include
riscul de neîndeplinire a obligaţiilor privind plata ratelor de leasing şi a altor obligaţii de plată ale clienţilor Societăţii
corelative serviciilor prestate de aceasta.
Riscul de credit al Societăţii poate fi cuantificat în funcţie de gradul de concentrare a clienţilor şi de expunere într-o
anumită industrie sau o anumită zonă geografică, factorii economici care pot influenţa capacitatea clienţilor de a efectua
plăţile regulat, nivelul de îndatorare al acestora, precum şi cererea efectivă manifestată pe piaţă pentru produsele şi
serviciile sale. De asemenea, percepţia asupra riscului de credit poate fi indirect influenţată de preţurile autovehiculelor
rulate, cererea pentru autovehiculele noi şi cererea pentru autovehiculele rulate, precum şi de calitatea autovehiculelor
rulate ale Societăţii. Valoarea de revânzare a autovehiculelor recuperate s-ar putea să fie insuficientă pentru a acoperi
pierderile survenite ca urmare a încetării anticipate a contractelor de leasing operaţional. Totodată, nu poate exista nicio
asigurare că penalităţile aplicate clienţilor în cazul încetării anticipate a unui contract de leasing vor fi suficiente pentru a
acoperi pierderile reale rezultate din încetarea prematură a contractelor de leasing, în special în cazul în care ar creşte
semnificativ rata contractelor neperformante.
în contextul pandemiei COVID-19, Societatea a luat măsuri precum reeşalonări sau extinderea termenelor de plată pentru
a susţine clienţii şi pentru a limita pierderile generate de restricţiile impuse de autorităţi, în acelaşi timp, având în vedere
6

că măsurile guvernamentale de susţinere economică existente pot masca impactul real al pandemiei COVID-19,
Societatea nu poale estima pierderile potenţiale din expunerea faţă de clienţi şi nici procentul de clienţi care ar putea
genera contracte neperformante dacă pandemia COVID-19 ar continua pe termen lung iar guvernul nu ar mai avea
capacitatea de a susţine economia prin măsuri de protecţie.
Deşi Societatea gestionează riscul de credit în principal prin diversificarea liniilor de business, a clienţilor, a gradului de
expunere per industrie/ zonă geografică şt prin atenta monitorizare a fluxurilor financiare şi a situaţiei încasărilor şi
plăţilor, în cazul în care riscul de credit s-ar materializa pentru un număr semnificativ de clienţi, în special din linia de
business leasing operaţional, activitatea, perspectivele, situaţia financiară şi rezultatele operaţiunilor Societăţii ar 11
afectate în mod semnificativ.
Societatea activează într-o industrie competitivă şi presiunile din partea concurenţilor ar putea avea un efect negativ
semnificativ asupra operaţiunilor sale
Atât piaţa de leasing operaţional pentru autovehicule, cât şi cea a serviciilor de închiriere pe termen scurt (renha-car)
sunt foarte competitive, în principal în ceea ce priveşte preţurile, atât în România cât şi în celelalte state din Uniunea
Europeană. Aceasta se caracterizează prin dominaţia furnizorilor de servicii care sunt afiliaţi unor producători de
autovehicule sau unor instituţii financiare şi care se bucură, în consecinţă, de condiţii favorabile la achiziţionarea acestora,
respectiv de termeni favorabili de finanţare. Ca urmare, există o concurenţă intensă pe această piaţă, care poate avea un
efect negativ asupra marjelor care pot fi realizate şi, în consecinţă, asupra rezultatelor operaţiunilor Societăţii.
Unii dintre concurenţii actuali şi potenţiali ai Societăţii pot avea mai multă experienţă, un brand mai cunoscut, o bază mai
mare de clienţi sau resurse financiare, tehnice sau de marketing mai consistente decât Societatea. Acest lucru este valabil
mai ales în cazul principalilor furnizori de leasing operaţional şi servicii de închiriere pe termen scurt din rândul grupurilor
multinaţionale cu care Societatea concurează deja, dar poate fi valabil şi pentru alţi participanţi actuali sau potenţiali pe
piaţa de leasing şi închirieri de autovehicule pe termen scurt.
Concurenţa crescută şi acţiunile neprevăzute ale concurenţilor, inclusiv politicile agresive de preţuri, ar putea conduce la
o presiune negativă asupra preţurilor serviciilor de leasing operaţional şi închiriere pe termen scurt şi/ sau la o scădere a
cotei de piaţă a Societăţii, aspecte care ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra activităţilor şi perspectivelor
Societăţii, afectând potenţialul său de creştere, rezultatele activităţii şi situaţia sa financiară.
Păstrarea şi atragerea echipei de management şi a altor angajaţi poate f i dificilă şi poate determina creşteri
semnificative ale cheltuielilor salariate, de natură a afecta profitabilitatea Societăţii
^
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Capacitatea Societăţii de a-şi menţine competitivitatea pe piaţa de leasing operaţional şi de închiriere pe termen scurt,
precum şi de a implementa strategia de afaceri depinde de activitatea unui număr relativ reduV^eypc'rsogJip^cfu rol de
conducere. Persoanele din managementul Societăţii sunt implicate în activităţile zilnice şi, în acelaşi timp, trebuie să ia
decizii strategice, să asigure implementarea acestora şi să gestioneze şi să supervizeze dezvoltarea Societăţii.
Complexitatea operaţională a activităţii Societăţii, precum şi responsabilităţile conducerii Societăţii au crescut ca urmare
a dezvoltării şi expansiunii continue a activităţii sale, punând o sarcină semnificativă pe resursele relativ limitate ale
echipei de conducere. Societatea va trebui să continue să îşi îmbunătăţească sistemele operaţionale şi financiare pentru a
ţine sub control operaţional dezvoltarea şi expansiunea sistematică a activităţilor sale. Pierderea sau plecarea oricărui
membru al echipei de conducere a Societăţii ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, perspectivelor,
situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Societăţii şi este posibil ca Societatea să nu poată atrage şi păstra persoane
cu acelaşi nivel sau cu un nivel similar de experienţă sau expertiză.
în contextul pandemiei COVID-19, angajaţii Societăţii au fost instruiţi să lucreze de acasă. Deşi Societatea a implementat
protocoale de siguranţă şi continuitate, nu există nicio garanţie că Societatea va putea găsi forţă de muncă sau că
cheltuielile Societăţii cu angajaţii nu ar putea creşte ca urmare a îmbolnăvirilor sau refuzului de a lucra de la sediu din
cauza riscului perceput de contagiune.
Succesul Societăţii depinde, de asemenea, de capacitatea sa de a atrage şi de a păstra angajaţi calificaţi a căror identificare
şi recrutare pot fi dificile. în cazul în care nu reuşeşte să atragă şi să păstreze personal calificat corespunzător, acest lucru
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poate afecta competitivitatea Societăţii şi ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare
şi rezultatelor operaţiunilor.

Pe de altă parte, în condiţiile majorării semnificative a salariilor din România în ultimii ani şi a deficitului de personal
calificat în multe zone de pe piaţă forţei de muncă, Societatea ar putea fi forţată să crească substanţial cheltuielile de
personal, afectând performanţa financiară pe termen mediu şi lung.

Modificările de taxare şi asupra legislaţiei fiscale ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor
operaţiunilor Societăţii
Legile şi reglementările fiscale din România pot face obiectul modificărilor, iar interpretarea şi punerea în aplicare a
legislaţiei fiscale se pot modifică, de asemenea. De exemplu, după aderarea României la Uniunea Europeană, stalul român
a implementat succesiv diferite forme de taxare a autovehiculelor, cunoscute sub denumirea de taxă de poluare, taxă de
primă înmatriculare sau timbru de mediu. Ca urmare a faptului că Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a considerat că
fiecare dintre aceste taxe contravine dreptului Uniunii Europene, s-a generat o stare accentuată de impredictibilitate cu
privire la regimul fiscal al înmatriculărilor autovehiculelor.
Modificările frecvente ale legislaţiei fiscale şi interpretările contradictorii sau ambigue şi care se modifică frecvent ale
autorităţilor fiscale sunt dificil de prevăzut pentru Societate şi, prin urmare, Societatea poate fi nepregătită pentru aceste
modificări. Totodată, anumite modificări ar putea avea un impact semnificativ asupra activităţii Societăţii. Astfel,
impunerea unei taxe de poluare, sub forma unei taxe anuale pentru fiecare autovehicul, soluţie dezbătută de autorităţile
competente, ar putea determina o creştere importantă a costurilor Societăţii.
în acelaşi timp, deficitul bugetar al României a crescut semnificativ în anul 2020 ca o consecinţă a pandemiei COVID19. Este probabil ca acest deficit să rămână la un nivel ridicat în perioada următoare, fiind influenţat de componenta sa
structurală majoră (în principal în legătură cu nivelul crescut de pensii şi salarii ale funcţionarilor publici urmare a
creşterilor din anii precedenţi). în cazul în care România nu reuşeşte să realizeze o consolidare fiscală, taxele directe şi
indirecte (TVA şi accize) ar putea creşte. Acest fapt ar putea avea un efect negativ asupra veniturilor persoanetor fizice
şi companiilor, inclusiv asupra Societăţii şi clienţilor acesteia, ceea ce ar putea afecta bugetul clienţilor pentru serviciile
Societăţii sau capacitatea acestora de a-şi îndeplini obligaţiile de plată faţă de Societate.
Toate aceste consecinţe ar putea avea un efect negativysemnificativ asupra fluxurilor de numerar, activităţii,
perspectivelor, rezultatelor operaţiunilor şi situaţiei financiân? ale Societăţi. \

(I

I)

Societatea ar putea să nu gestioneze cu succes planurile de1creştere-şi expansiune a serviciilor sale
y
Strategia Societăţii prevede continuarea expansiunii activităţii-^âl&iJhr gestionarea acestei creşteri necesită resurse
manageriale, financiare şi operaţionale semnificative. Rezultatele operaţionale viitoare ale Societăţii depind în mod
semnificativ de capacitatea acesteia de a continua implementarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea în timp util a sistemelor
operaţionale, financiare şi de informaţii, de a implementa un control intern adecvat asupra raportării financiare şi de a
implementa controale privind dezvăluirea informaţiilor şi proceduri de dezvăluire şi de a extinde, forma, motiva şi
gestiona persoanele cheie din conducere şi forţa de muncă.
Incapacitatea de a gestiona cu succes oricare dintre aceste aspecte sau alţi factori pot conduce la majorarea costurilor, la
scăderea calităţii serviciilor oferite, la scăderea vânzărilor şi a profitabilităţii, ceea ce poate afecta în mod negativ
semnificativ perspectivele, activitatea, situaţia financiară şi rezultatele operaţiunilor Societăţii.

O parte din activitatea Societăţii este sezonieră şi poate f t afectată de evoluţia turismului, precum şi de politicile
guvernamentale de sprijinire a sectorului pe termen mediu şi lung
Activitatea Societăţii cu privire la închirierile pe termen scurt este mai intensă în timpul verii şi al sărbătorilor de iarnă,
dată fiind creşterea cererii, generată de o mobilitate sporită în timpul concediilor de vară şi a sărbătorilor de iarnă. Prin
urmare, Societatea se poate confrunta cu o variaţie semnificativă a veniturilor generate în funcţie de evoluţiile sezoniere
şi/ sau climatice. Temperaturi extreme în cursul verii sau în luna decembrie, pe durata sărbătorilor de iarnă, sau întreruperi
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ale activitâţii Societăţii în aceste perioade ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare
şi rezultatelor operaţiunilor Societăţii.

Societatea are în administrare o infrastructură de 46 de puncte de lucru la nivel naţional prin care urmăreşte să deservească
adecvat eventuala cerere în creştere de autovehicule pentru activitatea de închiriere pe termen scurt, din care o parte
importantă este generată în scop turistic. Din această perspectivă, politicile guvernamentale de sprijinire a operatorilor
din turism, având ca obiectiv principal creşterea numărului de turişti străini care să viziteze România, sunt de natură să
aibă un impact semnificativ asupra veniturilor şi profitabilităţii Societăţii. Pe de altă parte, în situaţia unei înrăutăţiri a
condiţiilor economice la nivel global, şi în special în cadrul economiilor din Uniunea Europeană, Societatea ar urma să
fie afectată prin reducerea activităţii sale de închiriere pe termen scurt, ca urmare a unei diminuări a fluxului de turişti
străini care să viziteze România.
închirierile pe termen scurt depind de dinamica industriei de transport aerian, iar perturbări în funcţionarea acesteia
ar putea afecta negativ activitatea Societăţii
Industria de transport aerian a fost semnificativ afectată de pandemia COVID-19, iar volumul de închirieri pe termen
scurt al Societăţii s-a diminuat în consecinţă. Având în vedere dinamica pandemiei COVID-19, nu se pot estima efectul
total şi schimbările care pot apărea la nivelul transportatorilor aerieni sau gradul de rezitienţă al acestora, chiar şi după ce
au beneficiat de diverse ajutoare guvernamentale. Impactul şi potenţialul de permanenţă al acestuia asupra
comportamentului de călătorie al persoanelor fizice, lipsa zborurilor, interdicţiile de deplasare sau obligaţiile de carantină
la destinaţie, creşterea preţurilor biletelor de avion, reducerea numărului de rute interne şi externe şi/sau a frecvenţei
acestora ar putea determina reducerea numărului de pasageri în aeroporturile din România, ceea ce ar putea avea un efect
negativ semnificativ asupra rezultatelor Societăţii din activitatea de închiriere pe termen scurt.
Dinamica zborurilor low cost are o influenţă majoră asupra dezvoltării pieţei locale de turism, în special prin creşterea
intensităţii traficului în aeroporturile secundare şi regionale. Având în vedere că deţine o reţea naţională de puncte de
lucru menită să poată capta cererea suplimentară din această zonă, activitatea Societăţii poate fi direct influenţată de
evoluţia pieţei de low cost.
De asemenea, industria de transport aerian ar putea 11serios afectată de evenimente perturbatoare la nivel mondial, precum
atentate teroriste sau accidente aviatice sau apariţia unor noi pandemii, evenimente care au avut şi în trecut un efect
semnificativ asupra reducerii fluxurilor de călători. în cazul în care industria aviatică ar fi afectată de astfel de evenimente,
activitatea Societăţii ar putea fi afectată în mod semnificativ.
Activitatea Societăţii este supusă riscului apariţiei unor competitori care să dezvolte noi mbdele de business ih acord
cu dezvoltările tehnologice, preferinţele ţi comportamentului consumatorilor
o
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Societatea trebuie să anticipeze şi să reacţioneze la schimbările tehnologice pentru a îmbunătăţi gAma de servicii bxistente
şi pentru a dezvolta noi produse, sisteme şi software care să răspundă nevoilor în schimbare alt&lienţilor săi. Spre
exemplu, tehnologia în domeniul motoarelor se dezvoltă într-un ritm tot mai alert, astfel încât Societatea s-ar putea
confrunta cu riscul de a opera un număr relativ mare de autovehicule uzate din punct de vedere moral (de exemplu,
descurajarea utilizării motoarelor diesel corelată cu încurajarea utilizării maşinilor hibride şi electrice sau a
autovehiculelor parţial autonome sau chiar autonome).
Pentru sectorul transportului de persoane, dezvoltarea autovehiculelor autonome poate determina producătorii de
autovehicule sau societăţile de ridesliaring să ofere noi soluţii de mobilitate direct clienţilor, fără a mai apela la serviciile
oferite de societăţile de leasing sau de închiriere. într-un asemenea caz, societăţile de leasing şi închiriere ar putea concura
direct cu producătorii de autovehicule, ceea ce ar putea conduce nu doar la pierderea unora dintre clienţii Societăţii şi la
o scădere a veniturilor, ci şi la dificultăţi cu privire la achiziţia de autovehicule de la aceşti producători. Acest aspect poale
creşte în mod semnificativ concurenţa în industria de leasing şi ar putea duce la pierderea de clienţi ai Societăţii şi o
scădere a veniturilor.
Totodată, dezvoltarea noilor tehnologii în sectoarele de ridesliaring sau peer-to-peer sharing creează oportunităţi de
intrare pe această piaţă pentru entităţi din domeniul IT.
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Absenţa Societăţii din aceste noi pieţe şi, prin urmare, lipsa de expunere la aceste noi modele de afaceri, ar reprezenta un
risc pentru Societate, întrucât ar putea creşte în mod semnificativ concurenţa în industria de leasing pentru autovehicule
şi ar putea duce la pierderea de clienţi ai Societăţii şi la o scădere a veniturilor.

Deftcitul global de semiconductori şi cipuri ar putea conduce la întârzieri în livrarea autovehiculelor de către
producători sau distribuitori
Pandemia COVID-19 a generat un deficit global care este anticipat că va continua în industria semiconductorilor şi
cipurilor şi, prin urmare, pe lanţul de producţie şi distribuţie al autovehiculelor. Este posibil ca producătorii şi distribuitorii
Societăţii să aibă întârzieri semnificative în livrarea autovehiculelor comandate de Societate, Prin urmare, Societatea se
poate confrunta cu o capacitate scăzută de a şi reînnoi Hota la termenele prevăzute în contractele încheiate cu partenerii
săi şi la un nivel corespunzător cu evoluţia cererii. Orice limitare a posibilităţii Societăţii de a-şi reînnoi flota poate
conduce la creşterea duratei de operare a autovehiculelor şi la o scădere a nivelului de satisfacţie al clienţilor privitor la
conformitatea autovehiculelor cu aşteptările.
In acelaşi timp, o durată de operare prelungită a autovehiculelor poale avea un impact negativ asupra preţului de vânzare
second-hand al autovehiculelor respective.

Este posibil ca poliţele de asigurare încheiate de Societate să nu fie adecvate pentru protejarea acesteia împotriva
tuturor pierderilor care ar putea să o afecteze
In cursul desfăşurării normale a activităţii sale, Societatea încheie asigurări obligatorii de răspundere civilă auto pentru
autovehiculele deţinute. Politica Societăţii este de a se asigura pentru riscul de daună totală (în proporţie de 70% în
prezent), în timp ce doar pentru 42% din flota auto sunt încheiate poliţe CASCO cu franşiză mare. Totodată, Societatea
nu are în prezent o asigurare pentru încetarea activităţii, pierderea personalului cheie de conducere sau pentru răspunderea
profesională a administratorilor.
în cazul în care un eveniment semnificativ afectează activele Societăţii sau activitatea acesteia. Societatea ar putea suporta
o pierdere considerabilă a bunurilor şi perturbări majore în furnizarea serviciilor, pentru care nu va fi despăgubită. în plus,
în funcţie de gravitatea daunelor bunurilor, există p o ş^ rtS tea ca Societatea să nu poată repara autovehiculele afectate în
timp util sau să nu le mai poată repara deloc. Societatea nu constituie rezerve şi nu stabileşte provizioane pentru asemenea
evenimente.
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Orice asemenea pierderi sau cereri de despăgubiri J^ n ^ tirdaune formulate de terţe părţi pot avea, în mod cumulat, un efect
negativ semnificativ asupra activităţii, perspectivehjr^rezu1taţdor operaţiunilor şi situaţiei financiare ale Societăţii.

Societatea este expusă riscurilor aferente utilizării sistemelor de tehnologie a informaţiei (IT) în operaţiunile sale
Eficienţa activităţii Societăţii depinde într-o mare măsură de sistemele IT ale acesteia. Societatea utilizează sistemele IT
pentru gestionarea efectivă a operaţiunilor sale. Activitatea de închiriere pe termen scurt a Societăţii se bazează, în general,
pe mediul online, ceea ce implică o expunere a Societăţii la riscurile publicării neautorizate sau neintenţionate a datelor
din cauze precum pirateria, atacuri cibernetice şi defecte generale ale sistemelor IT.
Probleme 1T neanticipate, defecte de sistem, malware, utilizare neadecvată intenţionată/ neintenţionată a reţelelor
Societăţii sau alte defecte pot conduce la incapacitatea de păstrare şi protejare a datelor (inclusiv cele referitoare la clienţii
Societăţii) în conformitate cu cerinţele şi reglementările aplicabile şi pot afecta calitatea serviciilor Societăţii, pot
compromite confidenţialitatea datelor acestuia (inclusiv cele referitoare la clienţii Societăţii) sau pot determina încetarea
serviciilor, ceea ce poate conduce la amenzi şi alte penalităţi. în măsura în care orice defecte ale sistemelor IT ale Societăţii
compromit capacitatea acestuia de a răspunde nevoilor clienţilor, acest lucru poate conduce la pierderea acestora.
Riscurile de securitate a informaţiilor au crescut în general în ultimii ani din cauza proliferării noilor tehnologii şi a unor
activităţi din ce în ce mai sofisticate ale autorilor atacurilor cibernetice. Având în vedere că ameninţările cibernetice
continuă să se dezvolte. Societatea alocă resurse suplimentare pentru a continua îmbunătăţirea măsurilor de securitate a
informaţiilor şi pentru a putea investiga şi remedia prompt orice vulnerabilităţi ale securităţii informaţiilor. O defecţiune
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sau o breşă a sistemelor de informaţii ale Societăţii ca urmare a atacurilor cibernetice sau a breşelor de securitate a
informaţiilor ar putea perturba activitatea Societăţii, ar putea determina dezvăluirea sau utilizarea necorespunzătoare a
informaţiilor confidenţiale sau patrimoniale, daune ale reputaţiei Societăţii, creşterea costurilor acesteia sau ar putea
determina alte pierderi. Materializarea oricărora dintre deficienţele de mai sus ar putea avea un efect negativ semnificativ
asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Societăţii.
încălcări ale legislaţiei privind protecţia consumatorului ar putea afecta semnificativ activitatea Societăţii
Având în vedere faptul că Societatea, în special în cadrul liniei sale de business aferente închirierilor pe termen scurt
(rent-a-car) intră în contact cu clienţi care au calitatea de consumatori (persoane fizice), orice încălcare a regulilor privind
transparenţa preţului sau privind politicile de preţ nediscriminatorii, existenţa unor termeni contractuali necomerciali sau
publicitatea înşelătoare pot afecta reputaţia Societăţii, cât şi activitatea acesteia în termeni de logistică şi costuri, din
perspectiva legislaţiei privind proiecţia consumatorului. Toate acestea pot avea efecte negative asupra condiţiilor
financiare şi a rezultatelor din operaţiuni ale Societăţii.
Datele cu caracter personal (inclusiv cele referitoare la clienţii Societăţii) reprezintă o parte imppţtffnlăja activităţii
curente a Societăţii şi dezvăluirea acestor informaţii ar putea încălca legile şi reglementările apjtcabile sau termenii
contractuali cu partenerii Societăţii
^ ' 1
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Societatea colectează, stochează şi utilizează, în cadrul operaţiunilor sale, date cu caracter cprr&rcial sau personal
referitoare la clienţi şi angajaţi, care s-ar putea afla sub proiecţie contractuală sau legală. Deşi întoarcă să apliqe^mâsuri
de prevenire în vederea protejării datelor clienţilor şi angajaţilor în conformitate cu cerinţele legale privind-viaţa privată,
posibile scurgeri de informaţii, încălcări sau alte nerespectări ale legislaţiei pot avea loc în viitor sau este posibil să se fi
produs deja. Societatea lucrează, de asemenea, cu furnizori de servicii şi anumite societăţi de software care pot constitui,
de asemenea, un risc pentru Societate în ceea ce priveşte respectarea de către aceştia a legislaţiei relevante şi a tuturor
obligaţiilor privind protecţia datelor impuse acestora sau asumate de aceştia în contractele relevante încheiate cu
Societatea.
în cazul în care se produc orice încălcări ale legislaţiei privind protecţia datelor, acestea pol determina aplicarea unor
amenzi, cereri de despăgubire, urmărirea penală a angajaţilor şi directorilor, daune ale reputaţiei şi perturbarea clienţilor,
cu un posibil efect negativ semnificativ asupra activităţii, perspectivelor, rezultatelor operaţiunilor şi situaţiei financiare
ale Societăţii. în special, potrivit actualului regim de protecţie a dalelor cu caracter personal, care a intrat în vigoare în
Uniunea Europeană la 25 mai 2018, amenzile pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia datelor sunt
semnificative, cu niveluri de până la valoarea mai mare dintre 4% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial şi 20 de
milioane de EUR (şi anume, pentru încălcarea cerinţelor privind transferurile internaţionale sau principiile de bază pentru
prelucrare, cum ar fi obligaţiile de informare sau asigurarea consimţământului pentru prelucrarea datelor).
Intervenţiile asupra politicilor publice în domeniul mediului şi transportului ar putea afecta operaţiunile Societăţii
Societatea achiziţionează anual un număr semnificativ de autovehicule raportat la fiola aliată în exploatare în vederea
desfăşurării activităţilor de leasing operaţional şi închiriere pe termen scurt (1.999 de autovehicule intrate în operare în
2020, reprezentând 1,6%' din numărul total de autovehicule noi înmatriculate în România). Totodată, Societatea s-a
angajat în Strategia de Sustenabilitate la creşterea progresivă a numărului de autovehicule cu emisii scăzute de carbon în
vederea atingerii Obiectivelor sale de Sustenabilitate. Cu toate acestea, implementarea unor noi politici publice în
România sau în Uniunea Europeană, precum reducerea sau interzicerea comercializării autovehiculelor cu motorizare
diesel sau impunerea unor cote obligatorii cu privire la achiziţia unui anumit tip de autovehicul, cu scopul de a reduce
impactul schimbărilor climatice, ar putea determina o creştere semnificativă a cheltuielilor de capital ale Societăţii cu
aceste achiziţii. Orice creştere semnificativă a acestor investiţii ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra
rezultatelor Societăţii şi asupra situaţiei sale financiare.
Totodată, în cazul în care se implementează astfel de politici publice, preţul autovehiculelor convenţionale s-ar putea
reduce. Societatea vinde sistematic maşini rulate, iar veniturile din vânzarea maşinilor second hand au reprezentat 20,74%
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din totalul veniturilor operaţionale ale Societăţii raportate în 2020. Astfel, orice scădere semnificativă a preţului
autovehiculelor ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor
operaţiunilor Societăţii.

Schimbările in legislaţia asigurărilor autovehiculelor ar putea impacta negativ activitatea de închirieri pe termen scurt
în urma schimbărilor survenite în 2017 în legislaţia din domeniul asigurărilor civile auto (RCA), asiguratul are dreptul de
a beneficia de un autovehicul pe întreaga durată de timp cât autovehiculul avariat este indisponibil, contravaloarea acestui
serviciu urmând să fie suportată de societatea de asigurare. Societatea este bîne poziţionată şi are în vedere derularea unei
strategii de poziţionare adecvată pe această linie de activitate, astfel încât să devină unul dintre furnizorii principali de
autovehicule pe piaţă relativ nouă de înlocuire a autovehiculelor care fac obiectul daunelor asigurate prin asigurarea RCA,
Cu toate acestea, activitatea Societăţii ar putea fi afectată, în viitor, în cazul în care legislaţia din domeniul asigurărilor
auto ar face obiectul unor schimbări de natură a condiţiona disponibilitatea serviciului de înlocuire de îndeplinirea unor
anumite condiţii exprese. în măsura în care asemenea condiţionări ar stabili sau ar avea ca efect o restrângere a sferei
situaţiilor (inclusiv prin restrângerea duratei) în care asiguratul este îndreptăţit să beneficieze de autovehiculul de schimb
din partea societăţii de asigurare, aceasta ar putea conduce la o scădere a volumului serviciilor oferite de Societate pe o
asemenea piaţă şi implicit la o scădere a veniturilor care ar putea fi realizate de Societate din această linie de activitate.

Activitatea Societăţii este dependentă de activitatea producătorilor şi distribuitorilor de autovehicule
Societatea achiziţionează autovehiculele de la un număr de peste 50 de producători şi distribuitori de autovehicule.
Activitatea Societăţii este dependentă de furnizarea de modele populare de autovehicule, produse de înaltă calitate, întrun număr suficient pentru menţinerea operaţiunilor şi de achiziţionarea acestora în condiţii atractive. Pentru o parte din
autovehiculele utilizate în activitatea de închiriere pe termen scurt, Societatea încheie acorduri de închiriere în baza unor
contracte de leasing operaţional încheiate cu producătorii şi/ sau dealerii auto cu privire la răscumpărarea autovehiculelor
după o perioada de 6 luni de utilizare.
Nu există nicio asigurare că Societatea va reuşi să menţină o relaţie de lungă durată cu aceşti producători şi distribuitori
care să ofere certitudine cu privire la achiziţiile viitoare de autovehicule ale Societăţii. în cazul în care relaţia Societăţii
cu aceşti producători şi distribuitori se deteriorează sau^dacă aceştia intră în insolvenţă sau faliment, este posibil ca
Societatea să aibă dificultăţi în a înlocui aceşti prodţ^Srofi şi distribuitori cu alţi furnizori care să livreze autovehiculele
necesare pentru activitatea Societăţii în aceleaşi condiţii favorabile, iar într-un astfel de caz activitatea şi rezultatele
Societăţii ar fi afectate.

n
Angajamentele de răscumpărare conferă o flexibilitaje crescută în ceea ce priveşte ajustarea mărimii liotei auto, astfel
încât Societatea să poată răspunde la fluctuaţiile sefctibjcre saft>să reacţioneze prompt în cazul deteriorării condiţiilor
economice. Nu există nicio garanţie că Societatea va continua să obţină autovehicule în termeni şi condiţii competitive
sau în baza unor acorduri de răscumpărare pe care aceasta se bazează. în cazul în care autovehiculele utilizate nu sunt
acoperite parţial de programe de răscumpărare. Societatea poate fi expusă într-o măsură mai mare riscului de a nu putea
valorifica autovehiculele rulate pe piaţa second hand de revânzare a autovehiculelor.

Cererile producătorilor de retragere a autovehiculelor de pe piaţă, determinate de temeri cu privire la siguranţa
acestora, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii Societăţii
Autovehiculele Societăţii ar putea fi supuse unor retrageri de pe piaţă pentru motive de siguranţă, la solicitarea
producătorilor. în anumite circumstanţe, aceste cereri de retragere ar putea pune Societatea în poziţia de a solicita
returnarea autovehiculelor dale în leasing sau de a refuza re-închirierea autovehiculelor retrase pentru o anumită perioadă
de timp. în cazul în care un număr mare de autovehicule face obiectul unor asemenea retrageri simultan sau în cazul în
care piesele de schimb necesare remedierii defectelor identificate de producători nu sunt furnizate la timp, s-ar putea ca
Societatea să nu poată re-închiria autovehiculele retrase pentru o perioadă îndelungată de timp. Pe de altă parte, Societatea
poate fi răspunzătoare faţă de cumpărătorii autovehiculelor rulate vândute de Societate şi care au fost identificate de
producători ca având anumite defecţiuni.
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în funcţie de gravitatea cererilor de retragere, valoarea reziduală a autovehiculelor Societăţii s-ar putea reduce, iar
reputaţia generală a Societăţii ar putea fi afectată, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra operaţiunilor şi
rezultatelor financiare ale Societăţii.
Activele Societăţii pot face obiectul unor cereri de recliizifii
Legislaţia română prevede posibilitatea rechiziţionării autovehiculelor de către autorităţile publice competente la
declararea mobilizării parţiale sau totale a forţelor armate ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă,
atât pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, cât şi pe timpul acestor situaţii. Cu toate că
legislaţia existentă prevede obligaţia acordării unor despăgubiri în aceste cazuri, nu există nicio certitudine că acestea vor
reprezenta echivalentul valorii de piaţă depline a respectivului autovehicul şi nici că acestea vor acoperi eventualele
prejudicii suferite ca urmare a perturbării activităţii Societăţii.
Puţin probabilă, rechiziţionarea autovehiculelor deţinute de Societate, fără acordarea unor despăgubiri adecvate, ar putea
avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare, perspectivelor şi rezultatelor operaţionale ale
Societăţii, în funcţie de numărul de autovehicule rechiziţionate şi durata acestei rechiziţionări.
Riscuri aferente jurisdicţiilor în care operează Societatea
Infrastructura deficitară şi de slabă calitate din România limitează investiţiile
Infrastructura din România, în special în ceea ce priveşte sistemul de transport rutier, este subdezvoltată în comparaţie cu
Europa de Vest. în prezent. România are în plan demararea de diverse proiecte pentru îmbunătăţirea infrastructurii, fiind
propuse şi încercate diverse planuri de finanţare pentru a continua această dezvoltare a infrastructurii, inclusiv utilizarea
de parteneriate public-private şi a finanţărilor prin fonduri dedicate de la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nu există
garanţii că proiectele de infrastructură vor fi finanţate şi/ sau construite cu succes.
în cazul în care calitatea infrastructurii de transport din România nu se va îmbunătăţi sau, din orice motive, s-ar înrăutăţi,
cererea pentru închirierea de autovehicule s-ar putea să nu crească potrivit estimărilor Societăţii, respectiv s-ar putea să
scadă semnificativ, ceea ce ar putea afecta semnificativ activitatea Societăţii. De asemenea, întârzierile în c e t i t e priveşte
dezvoltarea infrastructurii de transport rutier vor avea drept consecinţă, cel mai probabil, menţinec^p'linui nivekal
cheltuielilor cu piesele de schimb şi mentenanţa parcului auto mai ridicat decât în cazul în carefs-ar înregistra o
îmbunătăţire a acestui element structural de competitivitate pentru economia locală.
IŞ u
■'
A . r’
1
Riscurile asociate investiţiilor în România sunt percepute ca fiin d mai mari decât riscurile aferente ejipuneriipe pieţele
mai dezvoltate
m
O investiţie într-o ţară precum România, care a aderat la UE în 2007, dar care este în continuare o piaţă în curs de
dezvoltare, se supune unor riscuri mai mari decât o investiţie efectuată într-o ţară cu o economie mai dezvoltată şi sisteme
politice şi juridice mai dezvoltate. Deşi s-au înregistrat progrese structurale în economie, precum şi în funcţionarea
sistemului juridic din România, infrastructura juridică şi cadrul de reglementare sunt încă în proces de dezvoltare şi de
aliniere la cele mai bune practici din Uniunea Europeană. De asemenea, investitorii percep mai ridicate riscurile unei
instabilităţi la nivelul vieţii politice în România decât în ţări din Europa Occidentală.
Astfel, o investiţie în România implică riscuri care nu sunt asociate în mod obişnuit investiţiilor efectuate pe pieţe aşa-zis
mature. Prin urmare, investitorii trebuie să manifeste o atenţie specialăîn evaluarea riscurilor implicate şi trebuie să decidă
dacă este adecvată o investiţie într-o societate locală, având în vedere posibilitatea materializării unor astfel de riscuri. în
general, investiţiile în ţările în curs de dezvoltare, cum este şi România, sunt realizate cu precădere de către investitorii
sofisticaţi care pot înţelege în contextul adecvat semnificaţia riscurilor implicate.
în plus, reacţiile investitorilor internaţionali faţă de evenimente care au loc într-o anumita ţară, demonstrează câteodată
un efect de „contagiune", prin care o întreagă regiune sau clasă de instrumente financiare poate fi tratată „în bloc” de
investitorii internaţionali. Prin urmare, investiţiile în Societate pol fi afectate de evoluţiile economice sau financiare
negative din alte ţări.
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Corupţia şi spălarea banilor pot afecta negativ situaţia economică şi socială din România
Corupţia reprezintă unul dintre principalele riscuri cu care se confruntă societăţile care desfăşoară operaţiuni în România.
Rapoartele organizaţiilor internaţionale şi ale mass-media locală şi internaţională continuă să avertizeze cu privire la
nivelul înalt al corupţiei din România. De exemplu, Indicele percepţiei corupţiei 2020 elaborat de Transparency
International, care evaluează datele privind corupţia din mai multe ţări la nivel mondial şi le clasifică de la 1 (foarte curat)
la 180 (foarte corupt), a clasat România pe locul 69, în scădere faţă de anii precedenţi.
Au existat rapoarte conform cărora corupţia afectează anumite autorităţi publice, iar acest lucru poate fi relevant pentru
activităţile Societăţii, în specia! prin prisma relaţiei de colaborare existente între Societate şi societăţile deţinute de stat
sau autorităţile locale care administrează aeroporturile din România. Deşi este dificil să se prevadă potenţialul impact
concret al unor acte de corupţie asupra operaţiunilor Societăţii, acestea pot încetini, printre altele, procesul de obţinere a
avizelor de reglementare şi a autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii. Prin urmare, potenţiale acte de corupţie
ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, perspectivelor, rezultatelor operaţiunilor şi situaţiei
financiare ale Societăţii şi asupra preţului de tranzacţionare a Obligaţiunilor.
Riscuri referitoare la Obligaţiunile emise în cadrul Programului
Riscuri generale

Atingerea Obiectivelor de PerformanţăAtfcSustenabilitate va presupune ca Societatea să dispună de resurse
semnificative în timp ce nerealizarea uifo? astfel de obiective ar duce la creşterea plăţilor dobânzilor şi ar putea expune
Societatea la riscuri reputaţionale (î$
în conformitate cu documentul cadru âl ObligaţiuniloriOorelate cu Obiective de Sustenabilitate publicat pe website-ul
Societăţii (www.autonom.ro/sustenabilttAe) („Documentul C adru privind Obligaţiunile Corelate cu Obiective de
Sustenabilitate’'). realizarea Obiectivelordc-^erformanţă în Sustenabilitate va necesita ca Societatea să reducă emisiile
medii de CO calculate ia g/km cu 25% până în anul 2025 (obiectiv intermediar) respectiv cu 51% până în anul 2030
(obiectiv pe termen Iun) („Obiectivele de Perform anţă în Sustenabilitate”). Atingerea Obiectivelor de Performanţă în
Sustenabilitate implică realizarea unui indicator cheie de performanţă („Indicator Cheie de Perform anţă”), selectat de
Societate pentru monitorizarea emisiilor de carbon. Indicatorul Cheie de Performanţă selectat pentru monitorizarea
emisiilor de carbon la nivel de flotă operaţională, aliniat cu reglementările Europene în domeniu! transportului, este WLTP
mediu gC02/km. Pentru acest indicator Societatea a setat o ţintă pe termen mediu şi anume de 115,13 gCO:/km ce va
trebui atinsă până în anul 2025, respectiv o ţintă pe termen lung şi anume 75,87 gCOi/km ce va trebui atinsă până în anul
2030.
în cazul în care Societatea nu îndeplineşte Indicatorul Cheie de Performanţă în raport cu Obiectivele de Performanţă in
Sustenabilitate prestabilite în Documentul Cadru privind Obligaţiunile Corelate cu Obiectivele de Sustenabilitate, sau nu
pune la dispoziţia investitorilor raportul de verificare anual aferent anului 2026 ce ar trebui să fie emis în termen de maxim
4 luni de la încheierea datei limita de observare, respectiv 31 decembrie 2025 („Data Limita de O bservare”), dar nu mai
târziu de 30 aprilie 2026 („R aport de Verificare 2026”), aceastea nu numai ca ar conduce la o creştere a ratei dobânzii
Obligaţiunilor Corelate cu Obiectivele de Sustenabilitate cu valoarea menţionată în Condiţiile Finale relevante, implicit
la creşterea costurilor pentru Societate, dar ar putea afecta şi reputaţia Emitentului şi în consecinţă ar putea avea un efect
negativ asupra valorii de piaţă a Obligaţiunilor admise la tranzacţionare emise de Societate dar şi asupra activităţii
Societăţii în general.

Există riscuri cu privire la valoarea de piaţă a Obligaţiunilor
Societatea are începând cu iunie 2021 un rating implicit pe termen lung de B+ (perspectivă stabilă) şi un rating al datoriilor
negarantate cu rang prioritar de B-, oferite de Fitch. în trecut, în iunie 2020, Fitch a acordat Societăţii un rating implicit
pe termen lung de B+ (perspectivă negativă) şi un rating al datoriilor negarantate cu rang prioritar de B-. Orice schimbare
negativă a unui astfel de rating de credit ar putea afecta negativ preţul de tranzacţionare al Obligaţiunilor şi, prin urmare,
investitorii îşi pot pierde o parte din investiţie.
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Valoarea de piaţă a Obligaţiunilor poale fi afectată, de asemenea, de bonitatea Societăţii, precum şi de o serie de factori
suplimentari, inclusiv de fluctuaţiile ratei dobânzii de piaţă şi ale ratei randamentului Obligaţiunilor, precum şi de timpul
rămas până la data scadenţei Obligaţiunilor. Valoarea Obligaţiunilor depinde de o serie de factori care includ evenimente
economice, financiare şi politice care au loc în România sau în altă parte din lume (cum ar fi, în special, efectul pandemiei
COVID-19 asupra economiei globale), inclusiv factori care afectează pieţele de capital în general şi piaţă pe care se
tranzacţionează Obligaţiunile. Preţul la care un deţinător de Obligaţiuni va putea să vândă Obligaţiunile înainte de
scadenţă poate fi redus faţă de preţul de emisiune sau preţul de cumpărare plătit de respectivul cumpărător, reducere care
ar putea fi substanţială.
Inflaţia poate reduce valoarea viitoarelor plăţi ale principalului şi ale dobânzilor
Valoarea viitoarelor plăţi de principal şi dobânzi ar putea să se reducă ca urmare a inflaţiei, întrucât rata reală a dobânzii
Obligaţiunilor se va reduce odată cu creşterea ratei inflaţiei şi poate deveni negativă dacă rata inflaţiei depăşeşte valoarea
nominală a ratei dobânzii.
_
Este posibil ca Obligaţiunile să nu poată f i tranzacţionate în m od activ
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Este posibil ca Obligaţiunile să nu poată fi tranzacţionate în mod activ. La data admiterii Ia tranzacţionare a acestora, e^te
posibil ca Obligaţiunile să nu aibă o piaţă de tranzacţionare lichidă şi, de asemenea, este posibil c\nb asemenea piaţ^ să
nu se dezvolte niciodată în mod semnificativ. Prin urmare, este posibil ca deţinătorii de Obligaţi unrsăfim reuşească să
vândă Obligaţiunile cu uşurinţă sau la preţuri care să le asigure un randament comparabil cu cel obţinut în cazul unor
investiţii similare care au dezvoltat o piaţă secundară. Piaţa românească a Obligaţiunilor este relativ redusă în comparaţie
cu alte pieţe din ţările europene, iar numărul emisiunilor de obligaţiuni corporative ale societăţilor româneşti este redus.
Nu există nicio garanţie că Obligaţiunile, chiar dacă se aşteaptă să fie admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată
administrată de BVB, vor fi tranzacţionate în mod activ iar situaţia contrară ar fi de natură să determine o creştere a
volatilităţii preţului şi/ sau să aibă un impact nefavorabil asupra preţului Obligaţiunilor.
De asemenea, potrivit reglementărilor stabilite prin Codul Depozitarului Central S.A. în ceea ce priveşte obligaţiunile
denominate în EUR, investitorii vor putea dobândi şi tranzacţiona Obligaţiuni doar prin intermediul unor participanţi la
sistemul Depozitarului Central, autorizaţi în vederea accesării platformei tehnice TARGET2-Securities.
Obligaţiunile sunt subordonate majorităţii pasivelor Societăţii
Obligaţiunile sunt negarantate. în cazul falimentului Societăţii, creanţele cu privire la Obligaţiuni vor avea un rang
inferior, următoarele creanţe urmând a fi plătite cu prioritate, conform legislaţiei în vigoare la data Prospectului:
(a)

taxe, timbre şi cheltuieli legate de vânzarea bunurilor, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi
administrarea acestor bunuri;

(b)

onorariul administratorului judiciar ori al lichidatorului judiciar, inclusiv al administratorului judiciar provizoriu
ori al lichidatorului judiciar provizoriu;

(c)

onorariu] datorat persoanelor de specialitate desemnate de administratorul judiciar, precum avocaţi, experţi
contabili, evaluatori sau alţi specialişti;

(d)

cheltuielile avansate de creditorii garantaţi în cadrul procedurii executării silite;

(e)

creanţele furnizorilor de utilităţi născute ulterior deschiderii procedurii de insolvenţă;

(D

creanţele garantate ale creditorilor născute în timpul procedurii de insolvenţă;

(g)

creanţele garantate ale creditorilor născute înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă şi anumite creanţe
provenind din contractele de leasing;

(h)

creanţele provenind din finanţări acordate în perioada de observaţie;

(i)

creanţele izvorâte din raporturi de muncă;

(j)

creanţele rezultând din continuarea activităţii Societăţii după deschiderea procedurii, cele datorate contractanţilor
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ale căror contracte în derulare au fost denunţate în cursul procedurii insolvenţei şi cele datorate terţilor
dobânditori de bună-credinţă sau subdobânditorilor care restituie averii Societăţii bunurile ori contravaloarea
acestora;
(k)

creanţele bugetare;

(1)

creanţele reprezentând sumele datorate de către Societate unor terţi, în baza unor obligaţii de întreţinere, alocaţii
pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă.

Astfel, dacă în caz de faliment al Societăţii, activele Societăţii nu sunt suficiente pentru a permite Societăţii să ramburseze
integral creanţele creditorilor cu rang prioritar Obligaţiunilor, deţinătorii de Obligaţiuni îşi vor pierde întreaga investiţie
în Obligaţiuni. Totodată, Obligaţiunile vor avea acelaşi rang (i) cu creanţele reprezentând credite bancare, (ii) cu
cheltuielile şi dobânzile aferente, (iii) cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, (iv) din
chirii, precum şi (v) cu anumite creanţe provenind din contractele de leasing. Prin urmare, în cazul în care fondurile
Societăţii sunt suficiente pentru a plăti în întregime creanţele creditorilor cu rang prioritar Obligaţiunilor, dar insuficiente
pentru a-i permite să plătească creanţele pentru obligaţiile ce îi revin în legătură cu Obligaţiunile şi toate celelalte creanţe
care au acelaşi rang cu Obligaţiunile, deţinătorii de Obligaţiuni vor pierde o parte (care poate fi cvasitotalitatea) din
investiţia lor în Obligaţiuni,
Pe de altă parte, având în vedere că majoritatea datoriilor financiare ale Societăţii sunt garantate, iar Obligaţiunile sunt
negarantate, există riscul ca, în cazul executării silite a unor bunuri ale Societăţii, bunurile rămase să fie insuficiente
pentru îndestularea deţinătorilor de Obligaţiuni.Jplr-un-astfel de caz, aceştia s-ar putea să nu obţină decât o parte din
investiţia lor în Obligaţiuni sau să piardă în întrdgtme această investiţie.

7$

Obligaţiunile potf i suspendate sau retrase ae ^tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti

\\A

1.

ASF este autorizată să suspende de la tranzacţionare Obligaţiunile sau să solicite operatorului pieţei reglementate să le
suspende de la tranzacţionare dacă situaţia Socifetă|ii este de asemenea natură încât continuarea tranzacţionării ar afecta
interesele investitorilor. BVB poate să suspende tranzacţionarea valorilor mobiliare carc nu îndeplinesc cerinţele pieţei
reglementate, în afara cazurilor în care o astfel de suspendare sau retragere ar putea afecta în mod semnificativ interesele
investitorilor sau ar putea compromite funcţionarea ordonată a pieţei. Operatorul unei pieţe reglementate are, de
asemenea, dreptul de a suspenda obligaţiuni de la tranzacţionare în alte circumstanţe, în conformitate cu reglementările
sale. Orice suspendare ar putea afecta termenii de tranzacţionare a Obligaţiunilor.
De asemenea, în cazul în care Societatea nu îndeplineşte anumite cerinţe sau obligaţii potrivit legilor şi reglementărilor
aplicabile societăţilor ale căror obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare la BVB sau în alte situaţii motivate Obligaţiunile
pot fi retrase de la tranzacţionare la BVB. Nu poate exista nicio asigurare că asemenea evenimente nu vor avea loc în
legătură cu Obligaţiunile. în cazul în care se materializează, toate aceste riscuri ar avea un efect negativ semnificativ
asupra preţului Obligaţiunilor şi asupra capacităţii investitorilor de a-şi vinde Obligaţiunile pe BVB.

Legislaţia fiscală din România s-ar putea aplica Deţinătorilor de Obligaţiuni
Potenţialii investitori în Obligaţiuni pot fi obligaţi să plătească impozite sau taxe în conformitate cu legile din România.
Potenţialii investitori ar trebui să se consulte cu consultanţii lor cu privire la consecinţele fiscale ale achiziţiei, deţinerii,
tranzacţionării şi răscumpărării Obligaţiunilor.

Transferul Obligaţiunilor va f i supus anumitor restricţii
Societatea nu a acceptat să înregistreze şi nu intenţionează să înregistreze Obligaţiunile în conformitate cu Legea privind
valorile mobiliare din S.U.A. sau cu orice alte legi privind valorile mobiliare ale oricărui stat sau ale oricărei altă jurisdicţii
a Statelor Unite. Deţinătorii de Obligaţiuni nu pot oferi spre vânzare Obligaţiunile, cu excepţia situaţiei în care o asemenea
ofertă este desfăşurată în temeiul unei excepţii prevăzute de Legea privind valorile mobiliare din S.U.A. sau în cadrul
unei tranzacţii care nu face obiectul cerinţelor de înregistrare prevăzute de Legea privind valorile mobiliare din S.U.A. şi
de legile privind valorile mobiliare aplicabile în orice stal sau jurisdicţie a Statelor Unite.
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în plus, Societatea nu a înregistrat şi nu intenţionează să înregistreze Obligaţiunile în conformitate cu legile privind
valorile mobiliare ale unei alte ţări decât România. Potenţialii investitori în Obligaţiuni ar trebui să citească secţiunea cu
titlul „Noră către investitori" pentru informaţii suplimentare despre aceste restricţii privind transferul. Este obligaţia
investitorilor în Obligaţiuni de a se asigura că subscrierea lor sau ofertele ulterioare, vânzările sau transferurile ulterioare
ale Obligaţiunilor în orice (ară, alta decât România, respectă toate legile privind valorile mobiliare aplicabile în
respectivele jurisdicţii.
Acordarea uttor ratinguri de credit sau analizele unor analişti financiari ar putea afecta preţul Obligaţiunilor
Una sau mai multe agenţii independente de rating de credit pot acorda ratinguri de credit Obligaţiunilor. Este posibil ca
aceste ratinguri să nu reflecte potenţialul impact al tuturor riscurilor cu privire la structura, piaţă, factorii de risc
suplimentari menţionaţi mai sus şi alţi factori care pot afecta valoarea Obligaţiunilor. Un rating de credit nu constituie o
recomandare de cumpărare, de vânzare sau de deţinere de valori mobiliare şi poate fi modificat sau retras în orice moment
de către agen(ia de rating.
Piafa de tranzacţionare a Obligaţiunilor este influenţată de studiile şi rapoartele privind Societatea sau activitatea acesteia,
publicate de analiştii din industrie sau analiştii din domeniul valorilor mobiliare. în cazul în care unul sau mai mulţi
analişti retrogradează Obligaţiunile, atunci este posibil ca prc(ul de pia|ă al acestora să scadă. în ca^ul în care unul sau
mai mulţi analişti încetează să urmărească activitatea Societăţii sau să publice rapoarte p crio d tâ ^ u privire la aceasta,
Societatea riscă să-şi piardă vizibilitatea pe pieţele financiare, ceea ce ar putea duce la scăderea preţului Obligaţiunilor
sau a volumului de tranzacţionare.
/ş .

;
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Există riscul ca Societatea să nu realizeze cu succes procesul de admitere la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe piaţă
reglementată administrată de BVB
Admiterea Obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţă reglementată a BVB este supusă anumitor cerinţe. Deşi Societatea va
iniţia demersurile pentru admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor emise în cadrul fiecărei Tranşe pe piafa reglementată
administrată de BVB pe baza acestui Prospect aprobat de către ASF şi a Termenilor Finali relevanţi şi îşi propune să ia
toate măsurile necesare pentru a se asigura că Obligaţiunile emise în cadrul fiecărei Tranşe sunt admise la tranzacţionare,
nu există nicio garanţie că Obligaţiunile vor fi admise ta tranzacţionare pe piaţă reglementată administrată de BVB la un
interval scurt de timp după emisiunea fiecărei Tranşe sau la o dată ulterioară. Totodată, nu există nicio garan(ie că, în
cazul în care condiţiile de admitere pentru aprobarea de către BVB se modifică, toate aceste condiţii privind admiterea la
tranzacţionare şi/ sau condiţii de tranzacţionare vor fi îndeplinite cu privire la Obligaţiuni în general sau cu privire la o
anumită Tranşă.
Dacă Obligaţiunile nu vor fi admise ia tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB, informaţiile cu privire
la Societate sau la Obligaţiuni vor fi mai dificil de obfinut, aspect de natură să aibă un impact negativ asupra lichidităţii
Obligaţiunilor. într-o piaţă cu lichiditate redusă, investitorul nu va putea să-şi vândă în orice moment Obligaţiunile la un
pref de piaţă.
Riscuri legate de structura şi particularităţile O bligaţiunilor emise în cadrul Programului
Este posibil ca Obligaţiunile să nu reprezinte o investiţie adecvată pentru investitorii care îşi doresc expunerea la active
care au caracteristici de sustenabilitate
Anumite Tranşe de Obligaţiuni vor fi emise ca obligaţiuni corelate cu Obiective de Performantă în Sustenabilitate, fiind
supuse, în conformitate cu opţiunea exprimată în Condiţiile Finale, unui mecanism de ajustare de tip step up, în funcţie
de neîndeplinirea Obiectivelor de Performanţă în Sustenabilitate. Cu toate acestea, astfel de Obligaţiuni ar putea să nu
satisfacă cerinţele investitorilor sau orice alte standarde viitoare legale ori cvasi-legale pentru investiţii în active având
caracteristici de sustenabilitate.
Societatea se aşteaptă să utilizeze fondurile nete obţinute din ofertele desfăşurate în cadrul Programului în scopuri
generale de finanţare a activitatii şi, prin urmare. Societatea nu intenţionează să aloce aceste fonduri în mod specific
proiectelor sau activităţilor comerciale care îndeplinesc criterii de mediu sau de sustenabilitate.
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De asemenea, mecanismul de ajustare a ratei dobânzii plătibile de Societate în ceea ce priveşte Obligaţiunile sus
menţionate va depinde de o definiţie a Obiectivelor de Performanţă în Suslenabilitate, care poale fi incompatibilă cu
cerinţele sau aşteptările investitorilor sau cu alte definiţii referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră.
Nu se oferă vreo garanţie şi nu se asumă vreun angajament cu privire la adecvarea sau fiabilitatea în orice scop a oricărui
raport, evaluări, opinii sau certificări oferite de o terţă-parte (solicitată sau nu de Societate), care ar putea fi emisă în
legătură cu emisiunea oricăror Obligaţiuni Corelate cu Obiective de Suslenabilitate şi, în special, a oricărei strategii de
sustenabilitate şi îndeplinirea de către aceasta a oricăror criterii de mediu, suslenabilitate, sociale şi/ sau de altă natură.
Pentru a înlătura orice dubiu, orice astfel de raport, evaluare, opinie sau certificare din partea unei terţe-părţi nu este şi
nici nu va fi considerată a fi inclusă sau a face parte din prezentul Prospect. Orice astfel de raport, evaluare, opinie sau
certificare nu este şi nici nu ar trebui considerată a fi o recomandare din partea Societăţii, Coordonatorului Unic, Agentului
de Structurare a Obligaţiunilor Corelate cu Obiective de Sustenabilitate, Managerului(ilor) sau a oricărei alte persoane
pentru a cumpăra, vinde sau deţine orice astfel de Obligaţiuni Corelate cu Obiectivul de Sustenabilitate. Potenţialii
investitori trebuie să determine singuri relevanţa oricărui astfel de raport, evaluare, opinie sau certificare şi/ sau
informaţiile conţinute în acestea, în scopul oricărei investiţii în astfel de Obligaţiuni Corelate cu Obiectivul de
Sustenabilitate.

Obligaţiunile cu Dobândă Fixă şi Obligaţiunile Corelate cu Obiective de Sustenabilitate cu dobândăfix ă sunt expuse
riscului ca preţul din piaţă să scadă ca urmare a modificării Ratei Dobânzii din Piaţă
Deţinătorul de Obligaţiuni cu dobândă Fixă sau a Obligaţiunilor Corelate cu Obiective de Sustenabilitate cu dobândă fixă
este expus riscului ca preţul de piaţă a acestui tip de obligaţiune să scadă ca urmare a modificării ratei dobânzii din piaţă
(„Rata Dobânzii din Piaţă”). în timp ce rata nominală a dobânzii unei obligaţiuni cu dobândă fixă specificată în
Condiţiile Finale relevante este fixă pe durata de viaţă a acestui tip de obligaţiuni. Rata Dobânzii din Piaţă se modifică de
obicei zilnic. Pe măsură ce Rata Dobânzii din Piaţă se modifică, preţul de piaţă a acestui tip de obligaţiune se schimbă,
de asemenea, dar în direcţia opusa. Dacă Rata Dobânzii din Piaţă creşte, preţul Obligaţiunii cu dobândă fixă sau a
Obligaţiunii Corelate cu Obiective de Sustenabilitate cu dobândă fixă scade de obicei până când randamentul unei astfel
de obligaţiuni va deveni aproximativ egal cu Rata Dobânzii din Piaţă. Dacă Rata Dobânzii din Piaţă scade, preţul
Obligaţiunii cu dobândă fixă sau a Obligaţiunii Corelate cu Obiective de Sustepa^fiî^ite7cu dobândă fixă tinde să crească
până când randamentul unei astfel de obligaţiuni va deveni aproximativ egal cu kata Dobânzii din Piaţă.
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Obligaţiunile cu dobândă variabilă şi Obligaţiunile Corelate cu Obiective de Sustenabilitate ca dobânda variabilă sunt
considerate investiţii volatile ale căror venituri din dobânzi pot f i incerte \A .
,
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Obligaţiunile cu dobândă variabilă sau Obligaţiunile Corelate cu Obiective de Sîlstenabilitate cu dobândă variabilă sunt
considerate investiţii volatile. Deţinătorul unui astfel de tip de Obligaţiune este expus riscului fluctuaţiei nivelului ratei
dobânzii şi a veniturilor incerte din dobânzi. Nivelul fluctuant al ratei dobânzii face imposibilă determinarea anticipată a
randamentului acestui lip de obligaţiune.
în cazul în care rata de referinţă relevantă va fi zero sau va înregistra valori negative, dobânda variabilă nu poate fi
negativă, ea fiind egală cu zero. Rata de referinţă relevantă negativă formează baza pentru calcularea ratei de dobândă
variabilă, astfel încât orice marjă pozitivă aplicabilă ar putea fi pierdută în totalitate sau în parte atunci când această marjă
va fi adăugată la o valoare negativă a ratei de referinţă relevante. în acest caz, rata dobânzii variabile pentru perioada de
dobândă relevantă ar putea fi zero, astfel încât Deţinătorul de Obligaţiuni este posibil să nu primească nici un fel de
dobândă pentru o asemenea perioadă de dobândă.
Indicii de referinţă precum Euro Interbank Offered Tarif („EURIBOR”) sau Romanian Interbank Offer Rate („ROBOR”)
sau alţi indici care sunt consideraţi etaloane de referinţă („Indice(i) de Referinţă” ) de care poate fi legată calculul unei
dobânzi variabile, au devenit subiectul unor propuneri de modificare a reglementarilor naţionale şi/ sau internaţionale.
Unele dintre aceste modificări sunt deja puse în aplicare, în timp ce altele sunt încă în faza de implementare. Aceste
modificări ale reglementarilor pot determina ca Indicele de Referinţă relevant să evolueze diferit în comparaţie cu evoluţia
înregistrată în trecut care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra valorii Obligaţiunilor cu dobândă variabilă
sau a Obligaţiunilor Corelate cu Obiective de Sustenabilitate cu dobândă variabilă.
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Propunerile internaţionale de modificare ale Indicilor de Referinţă includ Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare
şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi de modificare a Directivelor
2008/48/CE şi 20I4/I7/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 („Regulamentul Indicilor de Referinţă”) care a
intrat în vigoare la data de I ianuarie 2018. în plus, există numeroase propuneri de modificare, iniţiative sau investigaţii
care ar putea impacta valoarea Indicilor de Referinţă.
Orice modificare a Indicilor de Referinţă urmare a actualizării Regulamentului Indicilor de Referinţă sau a altor iniţiative
de modificare ar putea avea un efect semnificativ asupra evoluţiei acestora sau a costurilor şi riscurilor aferente
administrării unui astfel de indice. Astfel de factori pot avea ca efect descurajarea participanţilor la piaţă în a continua să
administreze astfel de Indici de Referinţă conducând până la dispariţia unui astfel de indice, cum este cazul ratei London
Interbank Offered Rate (LIBOR) care va fi întreruptă în anul 2022. Deşi nu există certitudinea dacă sau în ce măsură
oricare dintre modificările enunţate anterior şi/ sau orice alte modificări în administrarea sau metoda de determinare a
acestor Indici de Referinţă ar putea influenţa nivelul publicat al ratei de referinţă, investitorii ar trebui să fie conştienţi că
orice modificare a Indicelui de Referinţă relevant poate avea un efect negativ semnificativ asupra rentabilităţii Obligaţiunii
cu dobândă variabilă sau Obligaţiunii Corelate cu Obiective de Sustenabilitate cu dobândă variabilă deţinută.
De asemenea, administrarea Indicilor de Referinţă ar putea să fie întreruptă în totalitate. Dacă un Indice de Referinţă va
fi întrerupt sau va deveni indisponibil, rata dobânzii al cărei calcul se bazează pe un astfel de indice va fi determinată
pentru perioada relevantă în funcţie de dispoziţiile aplicabile de rezervă menţionate în prezentul document sau în
Condiţiile Finale relevante. Oricare dintre cele menţionate mai sus ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra
valorii, lichidităţii sau randamentului Obligaţiunilor cu dobândă variabilă sau a Obligaţiunilor Corelate cu Obiective de
Sustenabilitate cu dobândă variabilă.

Obligaţiunile emise cu reducere (discount) sau cu prima fa ţă de Valoarea Nominală Unitară se-pot confrunta cu
scăderi ale randamentului instrumentului deţinut urmare a schimbărilor dobânzii din piaţă
/?
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Obligaţiunile emise cu reducere (discount) sau cu prima faţă de Valoarea Nominală Unitară („Obligaţiuni fără cupon ’)
nu presupun plata unei dobânzi, ele fiind emise cu o reducere/ prima faţă de Valoarea Nominală Unnqcă. în locul plăţilor
de dobândă periodice, venitul Obligaţiunii fără cupon este considerai a fi diferenţa între preţul de emisiune-şi preţul de
răscumpărare la maturitate, diferenţa care reflectă în general rata dobânzii din piaţă. Deţinătorul unei Obligaţiuni fără
cupon este expus riscului că preţul unei astfel de obligaţiuni să scadă ca urmare a modificărilor ratei dobânziidin piaţă,
în general, preţul de piaţă al Obligaţiunilor fără cupon este mai volatil decât cel al Obligaţiunilor cu dobândă fixă.

Obligaţiunile corelate cu Obiective de Performanţă în Sustenabilitate ar putea să nu fie o investiţie adecvată pentru
toate categoriile de investitori întrucât variaţia ratei dobânzii aferente acestui tip de obligaţiuni ar putea genera
pierderi pentru investitori
în cazul în care Societatea nu îndeplineşte Obiectivele de Performanţă în Sustenabilitate asumate şi menţionate în
Condiţiile Finale relevante până la data limită de observare indicată în Condiţiile Finale relevante, acest lucru ar putea
declanşa un mecanism de tip step up („Eveniment Declanşator”) prin care rata dobânzii Obligaţiunilor Corelate cu
Obiective de Sustenabilitate va fi ajustată în mod pozitiv, cu un anumit procent stabilit prin Condiţiile Finale relevante
(„Rata Dobânzii A justată”). Evenimentul Declanşator va fi diseminat public în maximum 4 luni de la data limită de
observare asumată menţionată în Condiţiile Finale. Este posibil ca Rata Dobânzii Ajustată să se aplice începând cu data
de plată a dobânzii anterioară datei la care se publica notificarea cu privire la înregistrarea Evenimentului Declanşator.
Deţinătorii de Obligaţiuni care vând sau cumpără Obligaţiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate ar trebui să
înţeleagă faptul că rata dobânzii cu care se tranzacţionează acest tip de obligaţiuni înainte de data notificării înregistrării
Evenimentului Declanşator poate fi mai mică datorită aplicării mecanismului de step up, acest mecanism putând genera
un venit din dobânda aferentă acestui tip de obligaţiune diferit.

Există riscul ca investitorii să nu poată să beneficieze de randamentul anticipat al investiţiei în Obligaţiuni la data
achiziţionării Obligaţiunilor ca urmare a exercitării de către Societate a dreptului de răscumpărare a Obligaţiunilor
la iniţiativa Societăţii
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în cazul în care Societatea decide să îşi exercite, la iniţiativa sa, dreptul de a răscumpăra Obligaţiunile aferente unei
anumite Tranşe emise în cadrul Programului, Societatea va plăti un preţ de răscumpărare reprezentând 102% din Valoarea
Nominală Unitară Obligaţiunilor din Tranşa respectivă plus dobânda acumulată, dacă este cazul, pentru perioada, în zile
calendaristice, care începe la, inclusiv, ultima Dată de Plată a Dobânzii şi se încheie la, dar excluzând. Data Răscumpărării.
Implementarea acestui mecanism de răscumpărare ar putea fi de natură să determine un randament mai mic al
Obligaţiunilor faţă de cel anticipat prin raportare la situaţia răscumpărării Obligaţiunilor de către Societate la Data
Scadenţei. într-o astfel de situaţie*iavestitorii ar putea să fie de asemenea supuşi riscului de a nu putea să reinvestească
fondurile rezultate din răscimt^â^are la o rată a dobânzii situată cel puţin la un nivel egal cu Rata Dobânzii aplicabile
respectivei Tranşe.
/$"

INFORM AŢII IM PORTANTE PRIVITOA RE LA PREZENTUL PROSPECT
A sum area responsabilităţii
în conformitate cu articolul 14 din Legea privind Emitenţii şi Operaţiunile de Piaţă, Societatea îşi asumă responsabilitatea
pentru informaţiile pe care prezentul Prospect le cuprinde. Societatea atestă faptul că informaţiile pe care prezentul
Prospect le conţine sunt, la data menţionată pe coperta, după cunoştinţa sa, conforme cu realitatea şi că Prospectul nu
conţine nicio omisiune care ar putea afecta semnificaţia acestor informaţii. Opiniile, ipotezele, intenţiile, estimările şi
previziunile exprimate în prezentul Prospect cu privire la Societate sunt deţinute în mod onest de către Societate, au fost
obţinute după examinarea tuturor circumstanţelor relevante şi se bazează pe ipoteze rezonabile. Unele informaţii din
prezentul Prospect au fost extrase din surse publice, inclusiv publicaţii independente ale industriei, cercetare şi estimări
interne, precum şi din alte informaţii publice. Societatea nu a verificat în mod independent corectitudinea acestor
informaţii şi date şi nu acceptă nicio responsabilitate cu privire la acestea.
Emisiunea Obligaţiunilor precum şi admiterea acestora la tranzacţionare este intermediata de BRD - G roupe Societe
Generale S.A. („Coordonatorul Unic”) iar pentru fiecare Tranşă în parte, conform înţelegerii dintre Societate şi
Coordonatorul Unic, pot fi numiţi unul sau mai mulţi intermediari în calitate de grup de distribuţie ("Managerul(ii)").
Coordonatorul Unic şi Managerul(ii) acţionează exclusiv pentru Emitent şi, prin urmare, nu acţionează pentru nicio alta
persoana în legătură cu emisiunea şi admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor, şi nu vor 11 ţinuţi răspunzători faţă de
nicio alta persoana, legal sau contractual, pentru niciun fel de prejudiciu generat din sau în legăturăi^efttSmisiunea şi
admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor.
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Coordonatorul Unic şi Managerul(ii) nu acceptă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestui Prospect, inclusiv pentru-7!
acurateţea, completitudinea sau verificarea acestuia, sau pentru orice altă afirmaţie făcută sau pretinsă adji. făcută de către
aceştia sau în numele acestora în legătură cu Societatea sau Obligaţiunile. în consecinţă, Coordonatorul Unio şi
Managerului) nu acceptă, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, vreo formă de răspundere, indiferent dacă
este de natură delictuală sau contractuală sau o altă formă de răspundere pe care ar putea-o avea cu privire la prezentul
Prospect sau orice asemenea declaraţie.
Acest Prospect a fost întocmit exclusiv pentru de a oferi potenţialilor investitori informaţii cu privire la Societate şi la
Obligaţiuni care, având în vedere natura şi caracteristicile Societăţii precum şi tipul Obligaţiunilor, sunt necesare pentru
a permite investitorilor să realizeze o evaluare fundamentată cu privire la: (a) activele şi pasivele, profitul şi pierderile,
situaţia financiară şi perspectivele Emitentului, (b) drepturile ataşate Obligaţiunilor şi (c) motivele emisiunii de
Obligaţiuni şi impactul asupra Societăţii.
Nicio persoană nu a fost autorizată să dea informaţii sau să facă declaraţii în legătură cu emisiunea de Obligaţiuni sau
admiterea acestora la tranzacţionare care nu sunt cuprinse sau care sunt contrare informaţiilor sau afirmaţiilor din
prezentul Prospect. Distribuirea, furnizarea, transmiterea sau recepţionarea prezentului Prospect, precum şi orice
tranzacţii cu Obligaţiuni în baza informaţiilor cuprinse în prezentul Prospect, nu vor crea, în niciun caz, prezumţia că, de
la data prezentului Prospect sau de la cea mai recentă dată la care Prospectul a fost modificat sausuplimentat, nu a
intervenit nicio schimbare în activitatea, în poziţia financiară sau în perspectivele Societăţii.
Informaţiile cuprinse în acest Prospect sunt corecte la data întocmirii acestuia, menţionată pe copertă, cu excepţia celor
care sunt prezentate ca fiind corecte la o altă dată specificată în mod expres în Prospect pentru acele informaţii. Nici
Societatea şi nici Coordonatorul Unic sau Managerul(ii) nu se obligă să actualizeze informaţiile cuprinse în prezentul
Prospect la o dată ulterioară datei Prospectului, cu excepţia cazului în care o astfel de actualizare este necesară conform
legii aplicabile. De asemenea, acest Prospect conţine informaţii selectate şi prezentate pe scurt. Alegerea surselor şi
selectarea informaţiilor au fost realizate de către Societate.
Informaţiile publicate pe pagina de internet a Societăţii sau pe orice altă pagină de internet, cu legătură directă sau indirectă
la pagina de internet a Societăţii sau pe orice altă pagină de internet menţionată în acest Prospect nu sunt incluse prin
referinţă în acest Prospect, cu excepţia cazului în care există o menţiune expresa în acest sens în cuprinsulProspectului.
Prin urmare, decizia de a investi în Obligaţiuni nu poate fi întemeiată pe astfel de informaţii.
Nici Coordonatorul Unic, nici Managerul(ii)şi nici administratorii, afiliaţii, consultanţii sau agenţii fiecăruia dintre aceştia
nu a verificat în mod independent informaţiile cuprinse în prezentul Prospect şi nu îşi asumă nicio obligaţie,
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responsabilitate, răspundere sau angajament şi nu oferă nicio garanţie, expresă sau implicită cu privire la corectitudinea
sau caracterul complet al informaţiilor cuprinse în acest Prospect.
Acest Prospect nu constituie o ofertă de a vinde sau o solicitare din partea sau în numele Societăţii, al Coordonatorului
Unic sau al Managerului(ilor) de a subscrie sau cumpără Obligaţiuni, într-o jurisdicţie în care ar fi ilegală o astfel de ofertă
sau solicitare. Distribuirea, furnizarea, transmiterea sau recepţionarea prezentului Prospect, precum şi achiziţionarea de
Obligaţiuni în baza informaţiilor incluse în prezentul Prospect ar putea fi restricţionate prin lege în anumite jurisdicţii.
Nici Societatea, nici Coordonatorul Unic şi nici Managerul(ii) nu oferă nicio garanţie că prezentul Prospect poate fi
distribuit în mod legal sau că Obligaţiunile pot fi oferite în mod legal în orice jurisdicţie şi nu îşi asuma nicio
responsabilitate de a facilita o astfel de distribuţie sau ofertă. Nici Societatea, nici Coordonatorul Unic şi nici
Managerul(ii) nu au întreprins niciun demers în nicio jurisdicţie care ar permite iniţierea unei oferte publice de
Obligaţiuni. Prin urmare, nicio Obligaţiune nu poate f^ierjtă-sau vândută, direct sau indirect, iar Prospectul şi orice
material publicitar nu poate fi distribuit sau publicat în fegătură cu o ofertă publică de Obligaţiuni în nicio jurisdicţie.
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Aspecte privind Sustenabilitatea
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Nicio asigurare nu poale fi oferită de către Emitent, d^-către Agentul de Structurare a Obligaţiunilor Corelate cu Obiective
de Sustenabilitate sau de către orice Consultant Independent, în stinsul în care utilizarea fondurilor pentru orice proiecte
de sustenabilitate va satisface, parţial sau integral, orice cerinţe legislative sau de reglementare aflate în vigoare sau
viitoare, sau orice aşteptări sau cerinţe prezente sau viitoare ale investitorilor cu privire la criteriile de investiţii sau la
orientările pe care orice investitor sau investiţiile sale trebuie să le respecte în temeiul propriilor legi, al altor norme de
reglementare sau al mandatelor de portofoliu de investiţii.
în cazul în care oricare dintre Obligaţiuni sunt listate sau admise la tranzacţionare pe orice segment dedicat
"sustenabilităţii" sau pe orice alt segment al BVB etichetat în mod echivalent (dacă un astfel de segment va fi creat în
viitor), nu se oferă nicio declaraţie sau asigurare din partea Emitentului, a Agentului de Structurare a Obligaţiunilor
Corelate cu Obiective de Sustenabilitate sau a oricărei alte persoane că o astfel de listare sau admitere îndeplineşte, fie
integral, fie parţial, orice aşteptări sau cerinţe prezente sau viitoare ale investitorilor cu privire la criteriile de investiţii sau
orientările pe carc orice investitor sau investiţiile sale trebuie să le respecte în temeiul propriilor legi, al altor norme de
reglementare sau al mandatelor de portofoliu de investiţii.
Deşi intenţia Emitentului este de a aplica o sumă echivalentă cu fondurile obţinute din oricare Obligaţiuni în modul descris
în Condiţiile Finale relevante şi în Documentul Cadru privind Obligaţiunile Corelate cu Obiective de Sustenabilitate, nu
va exista nicio asigurare din partea Emitentului, a Agentului de Structurare a Obligaţiunilor Corelate cu Obiective de
Sustenabilitate sau a oricărei alte persoane, că orice proiect relevant de sustenabilitate va putea fi pus în aplicare în această
manieră şi/sau în conformitate cu orice calendar şi că, în consecinţă, astfel de fonduri vor fi plătite total sau parţial pentru
astfel de proiecte de sustenabilitate.
De asemenea, nu poate exista nicio asigurare din partea Emitentului, a Agentului de Structurare a Obligaţiunilor Corelate
cu Obiective de Sustenabilitate sau a oricărei alte persoane că astfel de proiecte de sustenabilitate vor fi finalizate într-o
perioadă specificată sau că vor fi finalizate oricum, ori având rezultatele sau urmările (indiferent dacă sunt sau nu legate
de mediu) aşa cum au fost aşteptate sau anticipate de către Emitent. Orice astfel de eveniment sau orice eşec al Emitentului
de a face acest lucru nu va oferi Deţinătorului de Obligaţiuni dreptul de a înceta anticipat Obligaţiunile.
A probarea Prospectului
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind Prospectul, ale Legii privind Emitenţii şi Operaţiunile de Piaţă şi
ale Regulamentului nr. 5/2018, ASF a aprobat Prospectul prin Decizia nr.
t
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aprobat Prospectul doar din perspectiva îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil şi coerent al
Prospectului prevăzute de Regulamentul privind Prospectul, iar această aprobare nu poate fi considerată, sub nicio formă,
o aprobare a Societăţii. Investitorii ar trebui să evalueze ei înşişi în ce măsură investiţia în Obligaţiuni este adecvată.
Supliment la Prospect

Informaţiile din acest Prospect sunt valabile la data tipărită pe copertă, cu excepţia cazului în care se menţionează în mod
expres contrariul. în conformitate cu dispoziţiile legale. Societatea trebuie să publice un supliment la Prospect în cazul
apariţiei unui nou factor semnificativ, unei erori materiale sau inadvertenţe în ceea ce priveşte informaţiile cuprinse în
prezentul Prospect care pot afecta evaluarea Obligaţiunilor în perioada de la data aprobării Prospectului şi până la data
începerii tranzacţionării pe piaţă reglementată. Orice supliment se va supune aprobării de către ASF şi trebuie publicat în
acelaşi mod în care a fost publicat acest Prospect.
Fără a aduce atingere obligaţiilor legale de a publica un supliment la Prospect, transmiterea prezentului Prospect sau orice
achiziţie realizată în baza acestuia, nu vor da naştere, în niciun caz, presupunerii că nu s-a produs nicio schimbare în ceea
ce priveşte activitatea Societăţii de la data prezentului Prospect sau că informaţiile cuprinse de prezentul document sunt
corecte la orice moment ulterior datei prezentului Prospect. Acceptând să primească acest Prospect, fiecare potential
investitor îşi exprimă acordul cu privire la cele de mai sus.
Disponibilitatea Prospectului
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Sub rezerva interdicţiilor de vânzare şi transfer prevăzute în sub-secţiunea N otificare adresată investitorilor şi Restricţii
de Vânzare" de mai jos, prezentul Prospect este pus la dispoziţia investitorilor în format electrontt,j)e^pagina web a
Societăţii la adresa www.autonom.ro. precum şi pe pagina web a BVB la adresa www.bvh.ro.

La cerere, versiuni tipărite pe suport de hârtie ale Prospectului sunt puse la dispoziţia investitorilor în mod gratuit la sediul
Societăţii, str. Fermelor nr.4, loc. Piatra-Neamţ, jud. Neamţ, România, sau la sediul Coordonatorului Unic, b-dul Ion
Mihalache nr. 1-7, sector I, Bucureşti, România.
Publicarea Prospectului pe internet nu reprezintă o ofertă de vânzare sau o solicitare a unei oferte de a cumpăra Obligaţiuni
pentru sau din partea niciunei persoane din nicio jurisdicţie în care este nelegal să se realizeze o astfel de ofertă sau
solicitare pentru o asemenea persoană. Versiunea în format electronic nu poate fi copiată, pusă la dispoziţie sau tipărită
în vederea distribuirii. Informaţiile disponibile pe pagina web a Societăţii sau pe orice altă pagină web nu fac parte din
acest Prospect.
Este interzisă orice reproducere sau distribuire a acestui Prospect, în întregime sau parţial, orice divulgare a conţinutului
acestuia, cu excepţia situaţiilor în care conţinutul acestuia este disponibil publicului în alt mod şi orice utilizare a oricăror
informaţii din prezentul document în orice alt scop decât în considerarea unei investiţii în Obligaţiuni.
Notă privind Regulamentul UE privind PR IIP
în cazul în care, în cadrul Programului, vor fi emise Obligaţiuni care ar putea fi considerate produse de investiţii
individuale structurate în înţelesul Regulamentului UE nr. 1286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26
noiembrie 2014 privind documentele cu informaţii escn(iale referitoare la Produsele de Investiţii Individuale Structurate
şi Bazate pe Asigurări ("PR IIP"), ale căror descrieri se vor regăsi în Condiţiile Finale relevante, se va întocmi un
document privind informaţiile cheie prevăzut în regulamentul sus menţionat în legătură cu Obligaţiunile respective.
Notă către distribuitori privind G uvcrnanţa Produselor potrivit MiFID II/ Piaţa ţintă: Investitorii de retail,
investitorii profesionali şi contrapărţile eligibile.
Condiţiile Finale aferente emisiunii de Obligaţiuni în cadrul Programului pot conţine informaţii referitoare la Guvernanta
Produselor potrivit MiFIR II care va evalua piaţă ţintă vizata a Tranşelor de Obligaţiuni emise în cadrul Programului.
Produsul este incompatibil pentru orice client în afara pietei-ţintă pozitive menţionată în Condiţiile Finale relevante. Orice
entitate/ persoana care oferă, vinde sau recomanda Obligaţiunile (un distribuitor) ar trebui să ia în considerare evaluarea
de piaţă-ţintă a producătorului. Cu toate acestea, un distribuitor care face obiectul aplicării legislaţiei MiFID II este
responsabil de efectuarea propriei evaluări de piaţă-ţintă în ceea ce priveşte Obligaţiunile (prin adoptarea sau
perfecţionarea evaluării de piaţă-ţintă a producătorului) şi determinarea canalelor de distribuţie corespunzătoare, sub
rezerva obligaţiilor distribuitorului de determinare a adecvării şi oportunităţii în conformitate cu MiFID II.
Indicii de referinţă
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Dobândă variabilă aferenta Obligaţiunilor cu dobândă variabilă ar putea fi calculată având la baza Euro Interbank Offered
Rate („EURIBOR”), în cazul denominării în EUR, sau Romanian Interbank Offer Rate („ROBOR”) în cazul denominării
în RON. EURIBOR este administrat şi calculat de către European Money Markets Institute („EMMI”), în timp ce
ROBOR este administrat şi publicat de către Banca Naţională a României („BNR”).
Notificarea actelor de procedură şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în m aterie civilă
Societatea este o societate pe acţiuni constituită conform legilor din România, acţionarii Societăţii având răspundere
limitată pană la concurenţa capitalului social subscris. Majoritatea administratorilor şi membrilor conducerii Societăţii
locuiesc în afara Statelor Unite şi majoritatea activelor Societăţii şi ale activelor acestor persoane sunt situate în afara
Statelor Unite. Drept consecinţă, este posibil ca investitorii să nu reuşească să efectueze acte de procedură în Statele Unite
în legătură cu aceste persoane sau cu Societatea sau să pună în executare împotriva acestora hotărâri judecătoreşti
pronunţate de instanţe judecătoreşti din Statele Unite în baza prevederilor legislaţiei SUA care reglementează regimul
valorilor mobiliare. Există incertitudini în ceea-ec priveşte posibilitatea de punere în executare pe teritoriul României a
acţiunilor iniţiale sau a acţiunilor de puner^tlf executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în Statele Unite de către
instanţe judecătoreşti de drept civil exclusTV în temeiul fegislţţici federale a SUA care reglementează regimul valorilor
mobiliare.
NOTIFICARE ADRESATA TUTUROR INVESTITORILOR
Pentru luarea deciziei de a investi, investitorii ar trebui să stabilească în mod individual importanţa informaţiilor conţinute
de acest Prospect şi de Condiţiile Finale relevante şi să se bazeze pe propria evaluare, verificare, analiză şi apreciere a
Societăţii şi a conţinutului acestui Prospect şi al Condiţiilor Finale relevante, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate.
Orice decizie de a achiziţiona Obligaţiuni ar trebui să se bazeze pe evaluările pe care un investitor le poate considera
necesare, inclusiv cu privire la baza legală şi ta consecinţele Admiterii la tranzacţionare, dar şi cu privire la posibilele
consecinţe fiscale care s-ar aplica, înainte de a lua decizia de a investi sau nu în Obligaţiuni. în afară de propria evaluare
a Societăţii şi a termenilor acestui Prospect şi ai Condiţiilor Finale relevante, investitorii ar trebui să se bazeze doar pe
informaţiile cuprinse în acest Prospect şi în Condiţiile Finale relevante, inclusiv pe factorii de risc descrişi în Prospect.
Potenţialii investitori nu trebuie să considere nicio informaţie din prezentul Prospect sau din Condiţiile Finale relevante
ca fiind consultanţă pentru investiţii, juridică sau fiscală. Fiecare potenţial investitor ar trebui să se consulte cu propriii
consultanţi juridici, financiari, contabili şi cu orice alţi consultanţi relevanţi pentru a obţine consultanţă juridică, fiscală,
comercială, financiară şi similară în ceea ce priveşte subscrierea sau achiziţia oricăror Obligaţiuni. De asemenea, fiecare
potenţial investitor ar trebui să-şi facă propria determinare a caracterului oportun al oricărei investiţii în Obligaţiuni, cu
luarea în mod specific în considerare a propriilor obiective invesliţionale şi a experienţei sale, precum şi a oricăror alţi
factori care pentru investitor pot fi relevanţi.
Investitorii iau cunoştinţă de faptul că: (i) nu s-au bazat pe Coordonatorul Unic si/ sau Managcr(i) sau pe orice altă
persoană afiliată Coordonatorului Unic si /sau Managcrului(ilor) cu privire la orice investigaţie referitoare la veridicitatea
oricărei informaţii cuprinse de prezentul Prospect sau de Condiţiile Finale relevante; (ii) s-au bazat doar pe informaţiile
conţinute de prezentul Prospect şi de Condiţiile Finale relevante şi (iii) nicio altă persoană nu a fost autorizată să ofere
vreo informaţie sau să dea vreo declaraţie privitoare la Societate ori la societăţile în care Societatea deţine participaţii
minoritare sau la Obligaţiuni (cu excepţia celor conţinute de prezentul Prospect şi de Condiţiile Finale relevante) şi, dacă
sunt oferite sau date, orice alte informaţii sau declaraţii nu trebuie considerate ca fiind autorizate de către Societate,
Coordonatorul Unic sau Manager(i). Mai mult, Societatea nu şi-a dat şi nu îşi dă consimţământul pentru ca Prospectul şi
Condiţiile Finale relevante să fie folosite la revânzarea ulterioară a Obligaţiunilor de către intermediari financiari sau de
către orice alt terţ.
Societatea pune la dispoziţie prezentul Prospect şi Condiţiile Finale relevante în vederea admiterii la tranzacţionare pe
piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, în vederea informării potenţialilor investitori. Scopul
prezentului Prospect şi ai Condiţiilor Finale nu este acela de a oferi o bază de credit sau o altă evaluare şi nu trebuie
considerat ca reprezentând o recomandare din partea Societăţii, Coordonatorului Unic sau a Managerului(ilor) pentru vreo
persoană care intră în posesia prezentului Prospect şi a Condiţiilor Finale în sensul de a subscrie Obligaţiuni.
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Nici Societatea, nici Coordonatorul Unic şi nici M anagerul(ii) sau vreun reprezentant al acestora nu formulează vreo
declarare faţă de vreun potential cumpărător al Obligaţiunilor în ceea ce priveşte natura legală a unei investiţii în
Obligaţiuni din partea respectivului cumpărător, conform legislaţiei aplicabile acestuia.

Coordonatorul Unic si Managerul(ii) acţionează exclusiv pentru Societate şi nu acţionează pentru nimeni altcineva în
legătură cu Admiterea la tranzacţionare şi nu vor răspunde faţă de nicio altă persoană pentru a oferi protecţia datorată
clienţilor sau consultanţă cu privire la Admiterea la tranzacţionare.
Coorodnatorul Unic si Managerul(ii) şi afiliaţii acestora, acţionând în calitate de investitori în nume propriu, pot cumpăra
Obligaţiuni, şi, în această calitate, pot deţine, subscrie, cumpăra, vinde, oferi spre vânzare sau tranzacţiona în orice alt
mod în nume propriu astfel de valori mobiliare, orice alte valori mobiliare emise de Societate sau orice alte investiţii sau
alte tipuri de investiţii. Coordonatorul Unic si Managerul(ii) nu intenţionează să dezvăluie valoarea unor astfel de investiţii
sau tranzacţii, cu excepţia cazului în care există o obligaţie legală sau de reglementare de a dezvălui altfel de informaţii.
Distribuirea acestui Prospect şi a Condiţiilor Finale relevante ar putea fi restricţionată prin lege în anumite jurisdicţii şi
acest Prospect şi Condiţiile Finale relevante nu pot fi folosite în scopul sau în legătură cu nicio ofertă sau solicitare
formulată de nicio persoană din nicio jurisdicţie în care o asemenea ofertă sau subscriere nu sunt autorizate sau către nicio
persoană cu privire la care este nelegală formularea unei asemenea oferte sau solicitări. Societatea, Coordonatorul Unic
şi Managerul(ii) impun persoanelor care intră în posesia acestui Prospect şi a Condiţiilor Finale relevante să se informeze
despre toate aceste interdicţii şi să te respecte. Orice nerespectare a acestor interdicţii poate reprezenta o încălcare a legilor
care reglementează valorile mobiliare din orice astfel de jurisdicţie. Societatea, Coordonatorul Unic şi Managerul(ii) nu
acceptă răspunderea legală atrasă de vreo încălcare a vreunei interdicţii de către orice persoană, fie că este sau nu un
potenţial cumpărător al Obligaţiunilor.
Societatea, Coordonatorul Unic sau Managerul(ii) nu au întreprins până la data prezentului Prospect nicio acţiune care ar
permite o ofertă a oricăror Obligaţiuni sau posesia sau distribuirea Prospectului sau a oricărui alt materiălde ofertă sau o
solicitare de admitere a Obligaţiunilor la tranzacţionare în orice jurisdicţie în care întreprinderea iriePacţiuni este necesară
în respectivul scop.
(j
'■ (§
NOTIFICARE ADRESATĂ INVESTITORILOR DIN STATELE UNITE ALE AM ERICII AF.

-
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Obligaţiunile nu au fost şi nu vor fi înregistrate potrivit Legii privind valorile mobiliare din SUA sâulâ-nicio autoritate
de reglementare privind valorile mobiliare din orice stat sau jurisdicţie din Statele Unite ale Americii, în vederea oferirii
sau vânzării în cursul distribuirii acestora şi nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii. Obligaţiunile sunt
oferite şi vândute în afara Statelor Unite ale Americii în cadrul unor tranzacţii de tip offshore, conform Regulamentului
S. Obligaţiunile, acest Prospect şi orice material care are legătură cu Admiterea la tranzacţionare nu vor şi nu pot fi
distribuite, oferite sau comercializate în Statele Unite ale Americii.
Nici SEC (Comisia de Valori Mobiliare şi Bursă din Statele Unite ale Americii) şi nicio altă comisie statală a valorilor
mobiliare, precum şi nicio autoritate a valorilor mobiliare din afara SUA, nu a aprobat sau respins Prospectul, distribuirea
ori vânzarea Obligaţiunilor, şi nu a stabilit că acest Prospect ar fi corect sau complet. Orice declaraţie care contravine
enunţului anterior va fi calificată drept infracţiune.
NOTIFICARE ADRESATĂ INVESTITORILOR DIN SEE
Acest Prospect a fost întocmit în considerarea faptului că toate ofertele de Obligaţiuni (inclusiv în România) vor fi
efectuate în baza acestui Prospect şi a Condiţiilor Finale relevante, fără a da naştere vreunei obligaţii de a pregăti un alt
prospect de ofertă. în consecinţă, orice persoană care derulează sau intenţionează să deruleze o ofertă de Obligaţiuni sau
care solicită admiterea Obligaţiunilor la tranzacţionare pe o piaţă reglementată în interiorul SEE, trebuie să acţioneze
astfel încât să nu dea naştere niciunei obligaţii în sarcina Societăţii, a Coordonatorului Unic si a Managerului(ilor) sau a
oricăror alte persoane de a întocmi un asemenea prospect suplimentar pentru o astfel de ofertă sau solicitare de admitere
la tranzacţionare.
Nici Societatea, nici Coordonatorul Unic şi nici Managerul(ii) nu au autorizat şi nici nu autorizează realizarea vreunei
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oferte de Obligaţiuni, prin orice intermediari financiari, iar aceştia nu au autorizat nicio solicitare de admitere a
Obligaţiunilor la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu excepţia demersurilor efectuate în virtutea intenţiei de a obţine
admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe piaţa reglementată administrată de BVB.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, în ceea ce priveşte fiecare Stat Membru al SEG în care se aplică Regulamentul
privind Prospectul, (fiecare un „Stat M embru Relevant”), oferta oricăror Obligaţiuni poale fi făcută în respectivul Stat
Membru Relevant:
•

către persoane juridice considerate Investitori Calificaţi astfel cum sunt definiţi de Regulamentul privind
Prospectul;

•

către alte persoane fizice sau juridice decât^Ipyeşlîtorii Calificaţi, sub condiţia obţinerii aprobărilor prealabile
din partea Coordonatorului Unic si a ManageKiiui(ilor) în legătură cu o astfel de ofertă.

DECLARAŢIILE PRIVIND PERSPECTIVEL
Prezentul Prospect conţine declaraţii privind perspectivele în sensul legislaţiei care reglementează valorile mobiliare din
anumite jurisdicţii. în unele cazuri, aceste declaraţii privind perspectivele pot fi identificate prin folosirea terminologiei
specifice perspectivelor, inclusiv declaraţii precedate de, urmate de sau care includ termenii „poate”, „va", „ar urma”, „ar
trebui", „se aşteaptă”, „intenţionează”, „estimează”, „prevede”, „anticipează", „are în proiect”, „crede”, „încearcă”,
„plănuieşte”, „previzionează”, „continuă”, „se angajează”, „se obligă” „este aşteptată”, sau, în flecare caz, forme negative
ale acestora sau alte variaţii sau altă terminologie similară ori discutarea strategiilor, planurilor, obiectivelor, normelor,
scopurilor, evenimentelor şi intenţiilor viitoare. Aceste perspective apar în mai multe locuri în acest Prospect.
Perspectivele includ declaraţii privind intenţiile, convingerile sau aşteptările actuale privitoare, printre altele, la rezultatele
operaţiunilor, viziunile, creşterea, strategia şi politica dividendelor sau industria în care Societatea îşi desfăşoară
activitatea.
Declaraţiile privind perspectivele conţinute de acest Prospect se raportează la data acestui Prospect. Societatea nu îşi
asumă nicio obligaţie de a difuza orice actualizări sau revizuiri aduse oricărei asemenea declaraţii privind perspectivele
conţinute de acest Prospect pentru a reflecta orice schimbare în aşteptările Societăţii privitoare la acestea sau orice
modificare intervenită în ceea ce priveşte evenimentele, condiţiile sau circumstanţele pe care se bazează oricare dintre
aceste declaraţii, cu excepţia cazului în care trebuie să se procedeze astfel conform legislaţiei aplicabile.
Declaraţiile privind perspectivele includ riscuri cunoscute şi necunoscute, incertitudini şi alţi factori importanţi carc se
află dincolo de controlul Societăţii şi care ar putea face ca rezultatele, performanţele sau realizările sale efective să difere
semnificativ de rezultatele, performanţa sau realizările viitoare exprimate sau presupuse de aceste perspective. Aceste
declaraţii privind perspectivele se bazează pe numeroase prezumţii privitoare la strategiile comerciale prezente şi viitoare
ale Societăţii şi pe mediul în care acesta îşi va desfăşura activitatea pe viitor. Printre factorii importanţi care pot determina
ca rezultatele sau performanţele efective ale Societăţii să difere semnificativ de cele exprimate de aceste perspective se
numără factorii descrişi în secţiunea „Factori de Risc", precum şi în alte secţiuni ale prezentului Prospect. Aceşti factori
includ, dar fără a fi limitaţi la, următoarele aspecte:
•

evoluţia negativă a condiţiilor sanitare şi economice, în contextul pandemiei globale;

•

incapacitatea Societăţii de a vinde autovehiculele rulate la preţurile dorite;

•

fluctuaţiile ratelor dobânzii;

•

întârzierile în livrarea autovehiculelor de către producător sau distribuitori cauzale de deficitul global de
semiconductor! şi cipuri;

•

limitarea investiţiilor din cauza infrastructurii deficitare şi de slabă calitate din România;

•

situaţia economică şi socială din România, afectată de corupţia şi spălarea banilor,

•

atingerea de către Societate a Obiectivului de Performanţă în Sustenabilitate;

•

valoarea de piaţă a Obligaţiunilor;

•

posibilitatea ca Obligaţiunile să nu reprezinte o investiţie adecvată pentru investitorii care doresc expunerea la
active cu caracteristici de sustenabilitate;

•

posibilitatea ca Obligaţiunile corelate cu Obiective de Performanţă în Sustenabilitate să nu reprezinte o investiţie
adecvată, dată fiind variaţia ratei dobânzii.

Aceste riscuri şi restul informaţiilor descrise în secţiunea „Factori de Risc” nu sunt exhaustive. Alte secţiuni din acest
Prospect descriu alţi factori care ar putea afecta în mod negativ rezultatele Societăţii cu privire la operaţiunile sale, poziţia
financiară şi dezvoltarea industriei în care Societatea îşi desfăşoară activitatea. Din când în când, pot apărea noi riscuri
care afectează operaţiunile şi activitatea Grupului, şi nu este posibil ca Societatea să prevadă toate aceste riscuri, şi nici
nu poate să evalueze impactul tuturor acestor riscuri sau măsura în care orice astfel de riscuri sau combinaţie de aceste
riscuri şi alţi factori, pol determina ca rezultatele efective să difere semnificativ de cele conţinute de orice perspective.
La momentul verificării declaraţiilor privind perspectivele, investitorii trebuie să ia în considerare cu atenţie factorii de
mai sus şi alte incertitudini sau evenimente, în special în lumina mediului politic, economic, social şi juridic în care
Societatea îşi desfăşoară activitatea.
Date fiind aceste riscuri şi incertitudini, investitorii nu trebuie să se bazeze pe declaraţii privind perspectivele ca fiind o
previziune a rezultatelor efective.
PREZENTAREA INFORM AŢIILOR FINANCIARE ŞI A ALTOR INFORMAŢII
Informaţii financiare
Informaţiile financiare din acest Prospect, cu excepţia cazului în care se menţionează contrariul au fost obţinute sau
extrase din:
1

situaţiile financiare interimare consolidate neauditate revizuite pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie
2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
regulamentelor contabile în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu modificările şi
completările ulterioare („Situaţiile Financiare Interim are 30.06.2021");

1

situaţiile financiare interimare consolidate simplificate neauditate nerevizuite pentru perioada de 6 luni încheiată
la 30 iunie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr, 2844/2016 pentru
aprobarea regulamentelor contabile în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu
modificările şi completările ulterioare („Situaţiile Financiare Interim are 30,06.2020”);

a

situaţiile financiare interimare consolidate neauditate revizuite pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie
2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, astfel cum au fost
publicate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate („IASB”) şi adoptate de Uniunea
Europeana („Situaţiile Financiare Interim are 30.06.2019");

“

situaţiile financiare consolidate nuditate ale Societăţii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în
conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea regulamentelor
contabile în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu modificările şi completările
ulterioare şi 2020 („Situaţiile Financiare Consolidate 31.12.2020"), şi

■

situaţiile financiare consolidate auditate ale Societăţii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în
conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea regulamentelor
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contabile în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu modificările şi completările
ulterioare şi 2020 („Situaţiile Financiare Consolidate 31.12.2019”).
(Situaţiile Financiare Interimare 30.06.2019, Situaţiile Financiare Interimare 30.06.2020, Situaţiile Financiare interimare
30.06.2021, Situaţiile Financiare Consolidate 31.12.2019 şi Situaţiile Financiare Consolidate 31.12.2020 denumite în
continuare „Situaţiile Financiare”)
Situaţiile Financiare incluse în prezentul document sunt prezentate în RON. Anul financiar al Societăţii se desfăşoară de
la I ianuarie până la 31 decembrie.
Infnrmaţiite financiare publicate de Societate în urma admiterii la tranzacţionare pe BVB a Obligaţiunilor emise în cadrul
Programului, în considerarea obligaţiilor de raportare continue, vor include situaţiile financiare consolidate ale Societăţii
întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară aplicabile raportărilor financiare, astfel
cum au fost publicate de IASB şi adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”).
Informaţiile financiare din subcapitolul Jnformaţii financiare. Analiza informaţiilor financiare selectate" din acest
Prospect au fost extrase din Situaţiile Financiare Consolidate ale Societăţii pentru anii financiari încheiaţi la 31 decembrie
2019, respectiv 31 decembrie 2020, din Situaţiile Financiare Interimare 30.06.2021 şi Situaţiile Financiare Interimare
30.06.2019. Informaţiile financiare cuprinse în orice alte secţiuni sau capitole din acest Prospect sunt neauditate sau
nerevizuite cu excepţia cazului în care se menţionează expres'ăîffel.
Indicatori nedefiniţi de IFRS
f .
. V
, ^ ..
.
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Societatea a inclus în acest Prospect anumiţi indiealorf-şi coeficienţi cafe nu sunt definiţi sau impuşi de, ori prezentaţi
/
conform IFRS sau IFRS-UE, spre exemplu:

EBITDA

înseamnă profitul sau pierderile Societăţii, pentru orice perioadă relevantă, înainte de (i)
orice costuri cu dobânzi, comisioane, reduceri şi de orice alte costuri şi cheltuieli de
finanţare (care includ şi cheltuielile cu diferenţe de curs valutar aferente contractelor de
finanţare şi/ sau leasing) şi a oricărei dobânzi obţinute, (ii) impozitul pe profit, (iii) orice
depreciere a mijloacelor fixe, a drepturilor de utilizare şi (iv) orice amortizare şi înainte de
orice sume reprezentând deprecierea fondului de comerţ şi a altor imobilizări necorporale.

EBITDA normalizată

înseamnă EBITDA astfel cum este definită mai sus, ajustată cu elemente nerecurente.

Marjă EBITDA

înseamnă raportul dintre EBITDA astfel cum este definită mai sus şi Veniturile
operaţionale.

Datorie Financiară

înseamnă orice datorie a oricărei persoane pentru sau în legătură cu: (a) sumele
împrumutate; (b) orice sume dobândite din orice facilitate de credit; (c) orice sume
provenind din orice achiziţie de obligaţiuni sau emisiune de obligaţiuni, valori mobiliare,
titluri de datorie sau orice alte instrumente similare; (d) datorii decurgând din contracte de
leasing; (e) creanţe vândute sau reduse (mai puţin orice creanţe care sunt vândute pe baza
nerambursabilă); (0 orice sume dobândite în cadrul oricărei alte tranzacţii (incluzând orice
vânzări forward sau contracte de cumpărare) având efectul comercial al unui împrumut; (g)
orice tranzacţii derivate încheiate în vederea protecţiei împotriva sau a beneficiului
decurgând din fluctuaţiile ale oricărui curs sau preţ (iar la calcularea valorii oricărei
tranzacţii derivate, se va lua în considerare doar valoarea de piaţă); (h) orice obligaţii de
despăgubire decurgând dintr-o garanţie, indemnizaţie, obligaţiune sau scrisori de garanţie
sau orice alt instrument emis de o bancă sau de o instituţie financiară; şi (i) orice
indemnizaţii reprezentând orice garanţie sau despăgubire pentru oricare dintre sumele
prevăzute la paragrafele (a) până la (h) de mai sus.

Datorie Financiară Netă

înseamnă Datoria Financiară, excluzând Numerarul şi Echivalentele de Numerar.

Numerarul

înseamnă numerarul net şi depozitele la vedere cu o scadenţă de până la trei luni inclusiv,
iar „Echivalentele de Numerar” înseamnă investiţii pe termen scurt, cu un grad ridicat de
lichiditate şi convertibile imediat în sume cunoscute de Numerar şi care fac obiectul unui
risc nesemnificativ de modificări ale valorii.
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Rata de acoperire a
Dobânzii

înseamnă raportul dintre EBITDA astfel cum este definită mai sus şi Cheltuielile cu
dobânzile.

Datorie Financiară
Netă/ EBITDA

înseamnă raportul dintre Datoria Financiară Netă şi EBITDA, astfel cum au fost definite
mai sus.

Societatea prezintă aceşti indicatori nedefiniţi de IFRS deoarece consideră că aceşti indicatori sau indicatori similari sunt
utilizaţi pe scară largă de anumiţi investitori, analişti de valori mobiliare şi alte părţi interesate, ca indicatori suplimentari
ai performanţei şi lichidităţii.
Aceşti indicatori nedefiniţi de IFRS nu sunt prezentaţi în conformitate cu IFRS sau IFRS-UE, iar modul în care Societatea
îi utilizează poate B diferit de modul în care aceştia sunt utilizaţi de alte entităţi din industria în care Societatea activează.
Aceşti indicatori nedefiniţi de IFRS au anumite limitări ca instrument de analiză şi nu trebuie luaţi în considerare în mod
independent faţă de informaţiile financiare raportate conform IFRS sau nu le pot înlocui pe acestea. în particular, nu
trebuie să consideraţi aceşti indicatori nedefiniţi de IFRS ca o alternativă la indicatorii de performanţă calculaţi conform
IFRS sau IFRS-UE sau ca o alternativă la intrările şi ieşirile de numerar din activităţile operaţionale sau ca un indicator
al lichidităţii Societăţii.
Informaţii operaţionale ncauditatc si nerevizuite
Informaţiile operaţionale din acest Prospect sunt informaţii neauditate si nerevizuile care privesc activităţile specifice ale
Societăţii. Atât informaţiile financiare neauditate si nerevizuite, cât şi informaţiile de natura operaţională provin din
următoarele surse din cadrul Societăţii: (i) registrele şi documentaţia internă; (ii) sistemele de contabilitate (bazate pe
facturi emise şi/sau primite); (iii) sistemele de raportare interna pentru pregătirea situaţiilor financiare; (iv) prezumţiile,
analize de management şi verificările managementului; şi (v) discuţii cu personalul cheie din zona operaţională.
Informaţiile operaţionale rezultate din conturile de gestiune sau din sistemele de raportare interna cu privire la activitatea
Societăţii se regăsesc în principal în capitolele 3 şi 4 "Sectorul în care activează Emitentul" şi "Infonnajji.despre Emitent
şi activitatea sa".
/&
Rotunjire
3 A
Anumite informaţii incluse în acest Prospect au fost rotunjite; prin urmare, este posibil ca: (i)'cifrele pentru aceeaşi
categorie prezentate în tabele diferite să înregistreze variaţii nesemnificative; (ii) cifrele prezentate^a total uri în anumite
tabele să nu reprezinte o sumă aritmetică exactă a cifrelor care le preced; (iii) procentele reflectate în tabele să nu conducă
la un total de 1007o; şi (iv) calculele, variaţiile şi alte procentaje să fie uşor diferite faţă de calculele lor reale (precise) din
cauza rotunjirii informaţiilor financiare, statistice şi operaţionale care stau la baza acestora.
Cursuri de schimb
Societatea îşi întocmeşte Situaţiile Financiare în RON.
Cu excepţia cazului în care se indică altfel: (i) toate referirile din acest document la „euro”, „cenţi”, „EUR” sau
reprezintă referiri la moneda introdusă la începutului celei de a treia etape a uniunii economice şi monetare europene în
conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu modificările ulterioare şi (ii) toate referirile la „RON",
„leul românesc", „leu” (singular) sau „lei” (plural) sunt la moneda oficială a României.
Prin prezentul document nu se face nicio declaraţie cu privire la faptul că o sumă exprimată într-o anumită monedă în
prezentul Prospect ar fi putut să fie convertită în oricare dintre celelalte monede prezentate în prezentul Prospect, la orice
curs de schimb sau că ar fi putut fi convertită în orice fel. Există pieţe limitate pentru leul românesc în afara României.
Disponibilitatea limitată a acestei monede poate conduce la o volatilitate a cursurilor de schimb.
Tabelul de mai jos indică cursul de schimb cel mai ridicat, cel mai scăzut şi mediu, precum şi cursul de schimb de la
sfârşitul perioadei de referinţă, pentru perioadele şi datele indicate, al monedei euro faţă de leul românesc, astfel cum a

fosi publicat de Banca Naţională a României. Coloanele intitulate „Mediu" din tabelele de mai jos prezintă media
cursurilor zilnice de referinţă pentru respectivele perioade.
Ridicat

Scilzul

4.7808
4.8750
4.9279

4.6634
4.7642
4.8691

Mediu

Sfârşitul
perioadei

4.7452
4,8371
4,9009

4.7793
4.8694
4,9267

(RON per EUR)
2019
2020
2021 (până la data de 30 iunie 2021)
Stir.su: BNR

INFORM AŢII PRIVIND PIAŢA ŞI INDUSTRIA 5 A
Prospectul include date despre cota de piaţă, date economice şi date despre industrie care au fost obţinute de către Societate
din publicaţii şi sondaje din industrie, din rapoartele privind industria realizate de consultanţi, din sondaje interne şi din
fecdback-ui primit de la clienţi.
în genera], sursele utilizate de Societate care provin de la terţe părţi menţionează faptul că informaţiile pe care acestea le
conţin au fost obţinute din surse considerate a fi de încredere. Totuşi, aceste surse terţe menţionează, de asemenea, că nu
garantează acurateţea şi caracterul complet al respectivelor informaţii şi că proiecţiile pe care acestea le conţin au la bază
prezumţii importante. întrucât Societatea nu are acces la faptele şi prezumţiile care stau la baza acestor date privind piaţă
sau la informaţiile statistice şi indicatorii economici cuprinşi în aceste surse provenind de la terţe părţi. Societatea nu
poate verifica aceste informaţii. Astfel, deşi astfel de informaţii, date şi statistici au fost reproduse cu acurateţe şi, după
cunoştinţele Societăţii şi în măsura în care aceasta poate stabili din informaţiile publicate sau furnizate de sursele
menţionate mai sus, nu au fost omise fapte care ar face ca informaţiile, datele şi statisticile reproduse să fie inexacte sau
să inducă în eroare. Societatea nu poate garanta acurateţea sau caracterul complet al acestora.
în plus, anumite informaţii din acest Prospect nu au la bază date publicate obţinute de Ia terţe părţi independente sau
extrapolări ale acestora, ci, mai degrabă, se bazează pe cele mai bune estimări ale Societăţii care, la rândul lor, se bazează
pe informaţiile obţinute de la organizaţii şi asociaţii comerciale şi de afaceri, consultanţi şi alte surse din industriile în
care Societatea activează, informaţii publicate de concurenţi şi experienţa şi cunoştinţele proprii ale Societăţii legate de
condiţiile şi tendinţele din pieţele în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
Societatea nu poate da nicio asigurare că oricare dintre prezumţiile pe care le-a luat în considerare, atunci când a compilat
aceste date din surse provenind de la terţe părţi, sunt exacte sau că reflectă în mod corect poziţia Societăţii în industrie.
Niciuna dintre estimările noastre interne nu a fost verificată de vreo sursă independentă. Nici Societatea, nici
Coordonatorul Unic şi nici Managcrul(ii) nu dau vreo declaraţie sau garanţie privind exactitatea sau caracterul complet
al acestor informaţii. Nici Societatea, nici Coordonatorul Unic şi nici Managerul(ii) nu au verificat independent aceste
informaţii şi, deşi Societatea le consideră a fi de încredere, nici Societatea, nici Coordonatorul Unic şi nici Managerul(ii)
nu garantează exactitatea acestora.
Societatea confirmă că toate datele provenind de la terţi cuprinse în acest Prospect au fost reproduse cu exactitate şi, în
măsura în care Societatea cunoaşte şi poate estima din informaţiile publicate de respectiva terţă parte, nu au fost omise
fapte care ar face ca informaţiile reproduse să fie inexacte sau să inducă în eroare.
în situaţiile în care în acest Prospect au fost folosite informaţii de la terţe părţi, sursa acestor informaţii a fost identificată.

REFERIRI LA SOCIETATE, DEFINIŢII Şl GLOSAR
în acest Prospect, termenii Societatea" şi „Emitentul" se referă la Autonom Services S.A.
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Anumiţi lermeni folosiţi în acest document, inclusiv toţi termenii cu majusculă şi anumiţi termeni tehnici şi de altă natură,
sunt definiţi şi explicaţi în secţiunea ,J)efiniţii şi Glosar de Termenr din acest Prospect.

TRIM ITERI LA PREVEDERI LEGALE
Cu excepţia cazului în care se menţionează altfel în mod expres, o referire în prezentul Prospect la o prevedere legală este
considerată o referire la respectiva prevedere, astfel cum aceasta a fost modificată şi/sau republiCaOTşl'astfel cum aceasta
este în vigoare la data prezentului Prospect.

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA OPINIA EXTERNĂ INDEPENDENTĂ PRECUM ŞI VERIFICĂRILE
EXTERNE
în legătură cu emiterea Obligaţiunilor Corelate cu Obiective de Sustenabilitate în cadrul Programului, Societatea ar putea
solicita unui consultant extern independent specializat („Consultant Independent") emiterea unei opinii („Opinia
Externă Independentă") cu privire la Documentul Cadru privind Obligaţiunile Corelate cu Obiective de Sustenabilitate
şi ulterior, pe toata durata de viaţă a acestui tip de obligaţiuni, emiterea unor rapoarte anuale de verificare („Rapoarte de
Verificare") prin care se va evalua gradul de îndeplinire a Obiectivelor de Performanţă în Sustenabilitate asumate prin
Documentul Cadru privind Obligaţiunilor Corelate cu Obiective de Sustenabilitate. Opinia Externă Independentă, precum
şi Rapoartele de verificare vor fi accesibile investitorilor pe website-ul Societăţii fwww.autonom.ro/sustenahilitate')
Cu toate acestea, orice informaţie prezentă sau accesibilă pe website-ul Societăţii precum şi informaţiile prezente în
Opinia Externă Independentă precum şi în Rapoartele de Verificare emise nu sunt parte a acestui Prospect iar investitorii
nu ar trebui să se bazeze pe acestea în legătură cu luarea unei decizii de investiţii cu privire ta Obligaţiunile emise în
cadrul Programului. în prezent nu exista o definiţie general acceptată (legală, de reglementare sau de altă natură), nici
consensul pieţei cu privire la ce criterii trebuie să îndeplinească un anumit instrument financiar pentru a putea fi calificat
drept „corelat cit obiective de sustenabilitate" (şi, în plus, cerinţele oricărei astfel de etichete pot evolua în timp), chiar
dacă exista iniţiative în acest sens. în plus, furnizorii de astfel de opinii sau rapoarte de verificare nu fac obiectul niciunui
regim de supraveghere specifica sau de alta natura. Societatea, Agentul de Structurare a Obligaţiunilor Corelate cu
Obiective de Suslenabilitate, Coordonatorul Unic şi Managerul(ii) nu oferă nici o asigurare sau reprezentare cu privire la
adecvarea în orice scop, indiferent de orice opinie, raport sau certificare a oricărei terţe părţi în legătură cu emisiunea de
Obligaţiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate. Orice astfel de opinie, raport sau certificare şi orice alt document
legat de acestea nu este şi nici nu va fi considerat a fi, încorporat în şi/sau face parte din prezentul Prospect.
Investitorii ar trebui să determine singuri adecvarea, fiabilitatea şi relevanţa oricăror astfel de opinii sau rapoarte de
verificare precum şi a informaţiilor cuprinse în acestea în scopul luării unei decizii de investiţii în acest tip de Obligaţiune.

DESCRIEREA EMITENTULUI
INFORMAŢII GENERALE
Detalii de identificare
Denumirea legală şi comercială a Societăţii este Autonom Services S.A.. Societatea este o societate pe acţiuni,
înmatriculată în România la data de 28 februarie 2006, Fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ sub
numărul J27/280/2006, CUI 18433260. Identificatorul entităţii juridice (codul LEI) al Societăţii este
3 157007ZVHICAG504183.
Capitalul social, subscris şi vărsat, al Societăţii este 20.000.000 RON, Fiind împărţit în 2.000.000 acţiuni, cu o valoare
nominală de 10 RON Fiecare. Acţiunile emise de Societate sunt acţiuni ordinare, făcând parte din aceeaşi clasă de acţiuni,
care conferă deţinătorilor acestora oricare şi toate drepturile prevăzute de legislaţia aplicabilă din România. In
conformitate cu Actul Constitutiv, Societatea funcţionează pentru o perioadă nedelerminată şi îşi desfăşoară activitatea
în conformitate cu Legea Societăţilor şi cu celelalte legi din România relevante prin raportare la specificul activităţii
Societăţii. Potrivit art. 2.1 din Actul Constitutiv, Societatea are ca obiect principal de activitate Activităţi de închiriere şi
leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare (CAEN 7711). Obiectele secundare de activitate ale Societăţii sunt
de asemenea prevăzute în cadrul articolului mai sus menţionat. O descriere detaliată a activităţii Societăţii se regăseşte în
cadrul secţiunii Privire Generată Asupra Activităfii din prezentul capitol.
Societatea îşi desfăşoară activitatea la sediul social situat în strada Fermelor, nr. 4, municipiul Piatra-Neamţ, judeţul
Neamţ, România, număr de telefon 0233.229.616, fax 0233.206/143 şi la celelalte 46 de puncte de lucru ale Societăţii din
România.
!
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Website-ul Societăţii este disponibil la adresa www.autonom.ro^ Informaţia publicată pe website-ul Societăţii nu este
parte din sau încorporată prin trimitere în prezentul Prospect, cu excepţia cazului în care anumite informaţii sunt incluse
în mod expres, prin trimitere, în Prospect.
Istoricul şi evoluţia Societăţii
Societatea şi-a început activitatea în anul 2006, în Piatra-Neamţ, ca o societate cu răspundere limitată. Activitatea
Societăţii a fost orientată spre sectorul de rent-a-car (închiriere autovehicule pe termen scurt), oferind servicii
preponderent către persoane Fizice. Societatea s-a extins rapid, iniţial în zona Moldovei (2006) şi ulterior în majoritatea
oraşelor mari din ţară (2007 - 2008), ajungând să fie prima şi singura societate de profil cu acoperire extinsă la nivel
naţional (prin raportare ia marile centre urbane ale ţării şi având în vedere distribuirea geografică a punctelor de lucru ale
Societăţii), în 2014, Societatea şi-a schimbat forma juridică, transformându-se într-o societate pe acţiuni, cu scopul de a
avea acces la surse diversificate de Finanţare necesară dezvoltării accelerate a activităţii.
Criza financiară din 2008 - 2009 a reprezentat un punct de cotitură în istoria Societăţii. Criza a afectat semnificativ
activitatea Societăţii în primele luni ale anului 2009, ca urmare a reducerii cererii serviciilor din turism, ceea ce a
determinat schimbarea strategiei acesteia. Dată fiind cererea existentă din partea persoanelor juridice, aflate într-un proces
de reducere a costurilor şi implementare a unor strategii de optimizare în legătură cu parcurile auto proprii, Societatea şia orientat oferta de servicii către persoanele juridice. începând cu anul 2009, atât volumul cât şi ponderea veniturilor
generale de clienţii persoane juridice în totalul veniturilor Societăţii au înregistrat o creştere semnificativă.
O nouă etapă în dezvoltarea Societăţii a început în anul 2011 când Societatea a început să ofere servicii de leasing
operaţional (închiriere pe termen lung). Veniturile Societăţii din leasingul operaţional au crescut an de an, reprezentând
principalul motor de creştere al Societăţii din 2012 până în prezent. Astfel, în 2020, veniturile din leasing operaţional şi
servicii adiţionale au ajuns la 171,3 milioane RON, reprezentând 52% din cifra de afaceri a Societăţii.
Din perspectiva impactului pandemici COVID-19 asupra activităţii Societăţii, în ce priveşte furnizarea serviciului de
leasing operaţional către companii, care reprezintă principala linie de business a Societăţii, dimensiunea flotei în leasing
operaţional a scăzut uşor, însă veniturile diviziei au crescut în anul 2020 cu 7,5%, în contextul în care la nivel global era
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estimată o creştere apropiată de zero pentru acest tip de serviciu. Atingerea acestui rezultat a fost posibilă datorită
flexibilităţii şi suportului acordat clienţilor pentru depăşirea perioadelor dificile şi incerte şi gra(ic beneficiilor oferite de
acest tip de serviciu, apreciate în mod deosebit în perioade de criză, respectiv costuri optimizate şi creşterea capacităţii
financiare.
Pentru a reduce efectele Pandemiei COVID-19 asupra diviziei de închirieri auto pe termen scurt. Societatea a amânat
achiziţiile programate pentru această divizie. Cifra de afaceri a acestei divizii a scăzut cu 28,9% în anul 2020. Cu toate
acestea, în contextul unei scăderi drastice a vânzărilor de maşini noi la nivel national şi global, aten{ia a fost orientată spre
gestionarea cât mai eficientă a procesului de vânzare a maşinilor din stocul de maşini rulate. Astfel, Societatea a dat startul
unui program accelerat de vânzare a maşinilor aflate în stoc, ceea ce a generat o creştere de 72,4% a veniturilor generale
din vânzări de autovehicule faţă de anul 2019.
în luna martie 2021 a fost finalizat procesul de fuziune prin absorbţie cu BT Operational Leasing S.A. („BTOL”), o
societate pe acţiuni fondată în anul 2001, având ca obiect de activitate activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule.
Societatea a dobândit în iunie 2018 participaţia sa de 99,85% în capitalul social al BTOL, prin achiziţionarea pachetului
majoritar de la BT Investments S.R.L., 0,15% din capitalul social al BTOL fiind dobândit în cadrul aceleiaşi tranzacţii de
către Autonom International S.R.L, începând cu luna ianuarie 2021 BTOL fiind absorbită în totalitate de Societate. Prin
această achiziţie, Societatea şi-a majorat cota de piaţă şi a semnat un acord de distribuţie cu Banca Transilvania, pentru 5
ani.
în urma procesului de fuziune prin absorbţie, portofoliul de clienţi a crescut, Societatea reuşind totodată să îşi maximizeze
realizarea de economii de scară şi să îşi optimizeze costurile. Dezvoltarea Societăţii a fost accelerată, prin obţinerea unor
sinergii importante, financiare şi operaţionale. Deşi fuziunea s-a încheiat, parteneriatul cu Banca Transilvania continuă.
Pentru mai multe detalii legate de structura Grupului, a se vedea secţiunea „Structura orgaiiizap§iiiilă, descrierea
C rupulur de mai jos.
STRUCTURA ORGANIZAŢIONALÂ, DESCRIEREA GRUPULUI
Societatea deţine participaşi minoritare în două societăţi din România. Societatea este deţinută de fraţii Marius Ş efan şi
Dan-George Ştefan prin intermediul societăţii Autonom International S.R.L., iar structura Grupului SocietăŞi, inclusiv a
entităţilor în care Societatea define participaţii minoritare, împreună cu structura acţionariatului Societăţii pot fi
vizualizate în următoarea schemă:
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M a r iu s
Ş te fa n

D a n Ş tefa n

Denumire

Domeniu de activitate

Procentul din capitalul
social deţinut de
Societate

Procentul din capitalul
social deţinut de Autonom
International S.R.L.

Ştefan şi Compania S.R.L.

Comerţ cu amănuntul de
piese şi accesorii pentru
autovehicule (cod CAEN
4532)

1%

99%

Vehicle Management
Systems S.R.L.

Alte transporturi terestre de
călători n.c.a. (cod CAEN
4939)

10%

90%

Societatea nu deţine participaţii în nicio altă entitate faţă de cele menţionate în tabelul de mai sus.
în continuare poate fi regăsită o descriere pe scurt a entităţilor în care Societatea deţine participaţii minoritare.
Ştefan ţi Compania S.R.L.
Ştefan şi Compania S.R.L. este o societate cu răspundere limitată fondată în anul 1991, având ca obiect de activitate
Comerţ cu amănuntul de piese ţi accesorii pentru autovehicule irod CAEN 4532). Societatea a dobândit participaţia sa

în capitalul social al Ştefan şi Compania S.R.L, în anul 2016, prin achiziţie de părţi sociale şi deţine un procent de 1% din
capitalul social, iar Autonom International S.R.L. deţine un procent de 99% din capitalul social. Ştefan şi Compania
S.R.L. are sediul social în Mun. Piatra Neamţ, strada Fermelor nr. 4.

Vehicle M anagement Systems S.R.L.
Vehicle Management Systems S.R.L. este o societate cu răspundere limitată fondată în anul 2005, având ca obiect de
activitate Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (cod CAEN 4939, cu activitate preponderenta întreţinerea si
repararea autovehiculelor(cod CAEN 4520), Societatea a dobândit parlicipaţia sa în capitalul social al Vehicle
Management Systems S.R.L. în anul 2015, prin achiziţie părţi sociale şi deţine un procent de 10% din capitalul social, iar
Autonom International S.R.L. deţine un procent de 90% din capitalul social. Vehicle Management Systgms-S.R.L. are
sediul social în Mun. Piatra Neamţ, strada Fermelor, nr. 4C.
lg

Societăţile-soră ale Societăţii
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Societăţile-soră ale Societăţii, respectiv entităţile în cadrul cărora Autonom International S.R.L. (hcţionarul majoritar al
Societăţii) deţine participaţii (altele decât entităţile în care Societatea deţine direct participaţii^minoritare conform
informaţiilor prezentate în prezenta secţiune), sunt următoarele:
Procentul deţinut de
Autonom Internationa)
S.R.L.

Denumire

Domeniu de activitate

Autonom Hungary KFT

Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme
şi autovehicule rutiere uşoare (cod CAEN 7711)

100%

Autonom Serbia DOO

Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme
şi autovehicule rutiere uşoare (cod CAEN 7711)

100%

Autonom Assistance S.R.L.

Activităţi de servicii anexe pentru transporturi
terestre (cod CAEN 5221)

50%

Carcentric S.R.L.

întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cod
CAEN 4520)

70%

Cloud Kitchen S.R.L.

Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de
comenzi sau prin Internet (cod CAEN 4791)

20%

Edocti Lab S.R.L.

Activităţi de realizare a soft ului la comandă
(software orientat client) (cod CAEN 6201)

20%

Intelligent Projects S.R.L.

Comerţ cu ridicata al băuturilor (cod CAEN
4634)

20%

Millenium Insurance Broker
(M.I.B.) S.A.

Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări
(cod CAEN 6622)

31,164%

Acţionarii Societăţii nu deţin participaţii relevante în alte entităţi faţă de cele menţionate în tabelul de mai sus.
In continuare poate fi regăsită o descriere pe scurt a Societăţilor-soră ale Societăţii, în care Autonom International S.R.L.
(acţionarul majoritar al Societăţii) deţine participaţii.
Autonom Assistance S.R.L.
Autonom Assistance S.R.L. este o societate cu răspundere limitată fondată în anul 2018, având ca obiect de activitate
Activităfi de servicii anexe pentru transporturi terestre (cod CAEN 5221). Autonom International S.R.L. a dobândit
participaţia sa în capitalul social al societăţii în anul 2018, prin achiziţie de părţi sociale şi deţine un procent de 50% din
capitalul social. Societatea are sediul social în Municipiul Piatra Neamţ, strada Fermelor nr. 4C.

C a rc e n tric S .R .L .

Carcenlric S.R.L. este o societate cu răspundere limitată fondată în anul 2011, având ca obiect de activitate întreţinerea
şi repararea autovehiculelor {cod CAEN4520). Autonom International S.R.L. a dobândit participaţia sa în capitalul social
al societăţii în anul 2017, prin achiziţie de părţi sociale şi deţine un procent de 70% din capitalul social. Societatea are
sediul social în strada Semicercului nr.12, etaj 3, sector I, Bucureşti.
Cloud Kitchen S.R.L.
Cloud Kitchen S.R.L. este o societate cu răspundere limitată fondată în anul 2020, având ca obiect de activitate Comerţ
cu amănuntul prin intermediul raselor de comenzi sau prin Internet (rod CAEN 4791). Autonom International S.R.L. a
dobândit participaţia sa în capitalul social al societăţii în anul 2020, prin achiziţie de părţi sociale şi deţine un procent de
20% din capitalul social. Societatea are sediul social în Municipiul Piteşti, judeţul Argeş, Calea Bucureşti, nr. 8.
Edocti Lab S.R.L.
Edocti Lab S.R.L. este o societate cu răspundere limitată fondată în anul 2016, având ca obiect de activitate Activităţi de
realizare a .soft-ultti la comandă (software orientat client) (cod CAEN 6201). Autonom International S.R.L, a dobândit
participaţia sa în capitalul social al societăţii în anul 2018, prin achiziţie părţi sociale şi deţine un procent de 20% din
capitalul social. Societatea are sediul social în Calea Toronlalului, nr. 68, Timişoara, judeţul Timiş.
Intelligent Projects S.R.L.
Intelligent Projects S.R.L. este o societate cu răspundere limitată fondată în anul 2006, având ca obiect de activitate
Comerţ cu ridicata al băuturilor (cod CAEN 4634). Autonom International S.R.L. a dobândit participaţia sa în capitalul
social al societăţii în anul 2017, prin achiziţie părţ oc ile şi deţine un procent de 20% din capţţaiul social. Societatea are
sediul social în Strada Barbu Delavrancea, nr. 2C, etaj 5, sector I, Bucureşti.
/
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Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A.
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Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. este o societate pe acţiuni fondată în anul 1997, avţănd ca obiect de activitate
Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări (cod CAEN 6622). Autonom International S.R.tTadobândil participaţia
sa în capitalul social al societăţii în anul 2019, prin achiziţie de acţiuni şi deţine un procent de 31,164% din capitalul
social. Societatea are sediul social în Splaiul Independenţei nr. III, sector 5, Bucureşti.
Acţionarii Societăţii
La data prezentului Prospect, conform informaţiilor din registrul acţionarilor Societăţii, capitalul social al Societăţii este
deţinut după cum urmează:
Acţionar

Num ăr dc acţiuni

Procent din capitalul social

Autonom International S.R.L.

1.960.000

98%

Dan-George Ştefan

20.000

1%

Marius Ştefan

20.000

1%

O scurtă descriere a acţionarilor Dan-George Ştefan şi Marius Ştefan se regăseşte în secţiunea Organe de administrare,
conducere şi supraveghere de mai jos.
Autonom International S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înfiinţată în anul 2007, având sediul social situat în
Municipiul Piatra Neamţ, strada Fermelor nr.4, judeţul Neamţ şi care are drept domeniu de activitate Activităţi ale
direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate (cod CAEN 7010). Autonom International S.R.L. este o
entitate controlată în procente egale (50%) de către fraţii Dan-George Ştefan şi Marius Ştefan, aceştia exercitând controlul
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asupra Societăţii. Societaiea nu a adoptat măsuri specifice pentru a preveni exercitarea abuzivă a controlului, însă
legislaţia din România aplicabilă Societăţii cuprinde prevederi care împiedică abuzul de drept, inclusiv exercitarea cu reacredinţă a drepturilor acţionarilor care exercită controlul asupra Societăţii.

După cunoştinţa Societăţii, nu există, la data prezentului Prospect, vreun acord sau angajament a cărui aplicare să conducă
la orice moment ulterior la o schimbare în exercitarea controlului asupra Societăţii.
Surse de finanţare preconizate ale activităţilor Societăţii
Societatea va urmări să îşi satisfacă necesităţile de numerar prin surse obţinute din operaţiuni şi, în continuare, prin noi
împrumuturi bancare, dacă va fi necesar să se finanţeze necesităţi mai mari de capital circulant sau, dacă va fi cazul,
achiziţii menite să genereze plusvaloare. De asemenea. Societatea urmăreşte să îşi diversifice sursele de finanţare prin
emiterea Obligaţiunilor şi admiterea acestora la tranzacţionare, unul dintre obiectivele specifice ale Societăţii constând în
creşterea maturităţii medii a finanţărilor atrase astfel încât, dată fiind maturitatea de (cinci) 5 ani a instrumentelor
financiare cu venit fix emise, scadenţa medie a finanţărilor atrase de Societate să crească substanţial, în acord cu durata
medie de aproximativ (patru) 4 ani a contractelor de leasing operaţional, principala categorie de servicii prestată.
Nu au existat modificări semnificative ale structurii de împrumut şi finanţare a Societăţii de la încheierea ultimului
exerciţiu financiar.
Ratinguri
Societatea are începând cu iunie 2021 un rating implicit pe termen lung de B+ (perspectivă stabilă) şi un rating al dato iilor
negarantate cu rang prioritar de B-, oferite de Fiteh. în trecut, în iunie 2020, Fitch a acordat Societăţii un rating, implicit
pe termen lung de B+ (perspectivă negativă) şi un rating al datoriilor negarantate cu rang prioritar de
Fitch menţionează că ralingul implicit pe termen lung al Societăţii reflectă profilul acesteia ca prestator de leasing
operaţional care oferă într-o măsură mai mică şi închirieri pe termen scurt către întreprinderile mici şi mijlocii interne.
Franciza Societăţii este mică, dar în creştere şi beneficiază de o rată crescută de pătrundere a leasingului în România.
Fitch a identificat dimensiunea modestă a Societăţii, franciza concentrată şi modelul de afaceri pe o singură linie ca factori
care îi constrâng ratingul.
Fitch precizează totodată că ratinguri le Societăţii iau de asemenea în considerare profitabilitatea adecvată a Societăţii,
ajutată în 2020 de dependenţa limitată de închirieri pe termen scurt, de calitatea rezonabilă a activelor şi de o echipă de
conducere experimentată. Cu toate acestea, ratingurile reflectă, de asemenea, guvernanţa corporativă mai puţin dezvoltată
(în comparaţie cu societăţile cu rating mai înalt) şi un profil de finanţare care este predominant garantat, limitând
flexibilitatea financiară a Societăţii în perioade de stres.
Potrivit Fitch, Societatea are o franciză moderată conform standardelor internaţionale pe activitatea în creştere al flotei
de leasing operaţional în România (active totale de 641 milioane RON la sfârşitul anului 2020). Societatea se adresează
întreprinderilor mici şi mijlocii, preponderent în afara Bucureştiului, care nu sunt deservite de concurenţii săi
internaţionali. Societatea oferă, de asemenea, soluţii de închiriere pe termen scurt (sub 25% din flota sa la sfârşitul anului
2020) companiilor din România. Doar o mică parte depinde de sosirile turiştilor pe aeroporturi.
Potrivit Fitch, Societatea este o afacere de familie fondată de fraţii Marius Ştefan şi Dan-George Ştefan. O echipă de
conducere statornică, o strategie pe termen mediu articulată şi intenţia de a adopta cele mai bune practici de conducere
atenuează oarecum riscurile persoanelor-cheie în raport cu fondatorii săi şi cu guvernanţa corporativă mai puţin
dezvoltată, care este în concordanţă cu alte companii private. Acest aspect din urmă se reflectă în scorul de guvernanţă
ESG (Environmental, Social and Governance) al lui Fitch de „4”.
Fitch scade ratingul datoriilor negarantate senioare ale Societăţii de două ori faţă de ratingul implicit pe termen lung al
Societăţii, după cum se reflectă în ratingul de recuperare de „RR6”. Acest lucru indică aşteptările unor recuperări slabe,
determinate de subordonarea sa contractuală faţă de finanţările predominant garantate.
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PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII
Principalele servicii prestate de Societate
Societatea desfăşoară două activităţi operaţionale principale, fiind unul dintre cei mai importanţi jucători pe pieţele
respective:

Activitatea de leasing operaţional - presupune transferul dreptului de utilizare a unei flote de vehicule unei persoane
juridice, pentru o perioadă cuprinsă între 12 şi 57 de luni, în condiţiile achitării unei rate lunare fixe care acoperă atât
toate costurile asociate deţinerii unui autovehicul, cât şi alte servicii suplimentare (asigurări, dobânzi, taxe şi impozite,
reparaţii şi mentenanţă, maşină la schimb, logistică, costuri administrative etc). Ponderea autovehiculelor operate în regim
de leasing operaţional în totalul flotei administrate de 9.277 autovehicule la 30 iunie 2021 era de 76,3%, aceasta fiind
principala categorie de servicii prestate de Societate.
Leasingul operaţional este un instrument de externalizare a flotelor auto, în vederea optimizării cheltuielilor operaţionale
şi minimizării riscurilor financiare, potrivit atât pentru companiile cu parcuri mari de autovehicule, cât şi pentru firmele
care exploatează doar câteva autovehicule (acesta din urmă fiind segmentul-ţintă al Societăţii).

Activitatea de rent-a-car (închiriere pe termen scurt) - furnizarea serviciului de închiriere a unui vehicul pentru o
perioadă cuprinsă între 1 zi şi 12 luni, atât către persoane fizice, cât şi către persoane juridice, în condiţiile achitării unui
tarif negociat. Ponderea autovehiculelor operate în regim rent-a-car la 30 iunie 2021 reprezenta 23,7% din totalul flotei.
în 30 iunie 2018, Societatea a achiziţionat BT Operaţional Leasing S.A. („BTOL”), deţinând un procent de 99,85% din
capitalul social al acesteia, pentru care a plătit un preţ de 28,4 milioane lei, în luna martie 202! fiind finalizat procesul de
fuziune prin absorbţie cu această entitate. Achiziţia BTOL a fost realizată în scopul consolidării portofoliului de clienţi,
realizarea de economii de scară, precum şi obţinerea unor optimizări de costuri. Societatea şi-a majorat astfel cota de piaţă
şi adiţional a încheiat un acord de distribuţie cu Banca Transilvania, pe cinci ani. BTOL a fost un operator de dimensiune
medie pe piaţă de leasing operaţional, potrivit estimărilor Societăţii, acesta fiind cel de-al.optulea jucător din industrie la
nivelul anului 2017. Alături de leasingul operaţional, BTOL a avut în ofertă servicii dtnnanagement a flotei şi servicii de
sale & lease back. Modelul său de afaceri şi baza de clienţi au fost în mare măsurlj independente de Banca Transilvania,
fostul acţionar al companiei.
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Un element esenţial al modelului de afaceri al Societăţii, care o diferenţiază faţă de toţi concurenţii săi, constă în operarea
celei mai extinse reţele de mobilitate din România, ce include în prezent 46 de agenţii în 33 de oraşe. Prin intermediul
reţelei de agenţii. Societatea prestează o gamă diversificată de servicii integrate către o gamă largă de clienţi, în acelaşi
timp favorizând optimizarea cheltuielilor operaţionale, precum cele cu reparaţiile şi asigurarea liotei. Managementul
Societăţii apreciază că modelul său operaţional bazat pe autonomie şi procese decizionale descentralizate, care pivotează
pe reţeaua sa de agenţii, s-a dovedit încă o dată, în condiţiile incidenţei Pandemiei COVID-19, a fi diferenţiatoru! principal
al Societăţii faţă de concurenţii din pieţele de profil.
Societatea şi-a consolidat de-a lungul ultimilor ani poziţia de furnizor strategic de infrastructură de mobilitate în România,
fiind în top 5 jucători atât pe piaţă de leasing operaţional, cât şi în cea de închirieri pe termen scurt. Dat fiind valenţele
modelului său de afaceri puternic integrat şi sinergie între cele două linii de afaceri şi bazat pe reţeaua de agenţii.
Societatea a ajuns în postura de a fi furnizor de servicii inclusiv pentru mai mulţi jucători importanţi de pe piaţă de leasing
operaţional. Aceştia practic “împachetează” în produsele lor inclusiv servicii prestate de Societate sau de alte entităţi din
cadrul Grupului, precum închirierea de autovehicule pe termen scurt (serviciul de înlocuire, serviciul de pre-iivrare),
servicii de asistenţă rutieră şi servicii „door-to-door”.
în mod complementar cu serviciile de leasing operaţional şi rent-a-car. Societatea desfăşoară activităţi de vânzare a
autovehiculelor rulate ce au fost utilizate pentru prestarea activităţilor aferente celor două servicii de bază de leasing
operaţional şi rent-a-car. Calibrarea adecvată şi eficienţa vânzărilor de autovehicule rulate este esenţială pentru prestarea
durabilă în mod competitiv a serviciilor de închiriere şi reprezintă o activitate de importanţă strategică în afacerile de
mobilitate, fiind în consecinţă o zonă foarte atent administrată de Societate, mai ales din perspectiva unui management
adecvat al riscului valorii reziduale.
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Societatea a derulat activităţi de comerţ cu maşini noi, reprezentând stocuri nevândute de autovehicule importate de
dealeri care sunt revândute de Societate atât pe piaţă internă, cât şi pe pieţele externe. Vânzările de maşini noi la export
reprezintă o activitate secundară, derulată de Societate ocazional în funcţie de evoluţia condiţiilor de piaţă şi care nu
comportă riscuri operaţionale, fiind de natură să contribuie conjuctural semnificativ la profiturile Societăţii.
Societatea oferă şi serviciul de management de flotă (“fleet management”) persoanelor juridice care au în proprietate o
flotă de autovehicule şi care doresc o eficientizare a costurilor totale de monitorizare a parcului auto. Rezultatul urmărit
de clienţii care accesează acest serviciu constă în reducerea de costuri, standardizarea politicilor privind cheltuielile de
aprovizionare, îmbunătăţirea eficientei şi a productivităţii. Managementul de flote auto este pentru Societate o activitate
cu o contribuţie marginală la veniturile operaţionale, dar care ajută la creşterea volumelor de achiziţie şi este adesea pentru
clienţi o etapă tranzitorie către externaiizarea completă. La 30 iunie 2021, Societatea oferea servicii de fleet management
vândute ca produs de sine stătător pentru un număr de aproximativ 500 de autovehicule.
O altă activitate secundară prestată la nivel experimental de Societate se referă la închirierea de echipamente pe termen
lung, aceste servicii fiind testate în ultimii ani, de cele mai multe ori ca un produs adiacent celor ofertate clienţilor
existenţi. Principiul de funcţionare este similar cu cel al leasingului operaţional auto şi se încadrează într-un trend
confirmat la nivel global, numit ,,/tsset as a S en ’ice” sau ,Jlent vs. Buy”. Din această perspectivă, Societatea analizează
oportunitatea de a dezvolta pe termen lung această linie de afaceri reprezentată de închirierea de echipamente pe termen
lung, având în vedere oportunităţile de piaţă şi expertiza extensivă acumulată în industria leasingului de autovehicule,
care poate fi valorificată în cazul altor categorii de active.
Elemente specifice privind flota de autovehicule operată
Dinamica flotei operate de Societate s-a înscris sistematic pe un trend ascendent în ultimii ani, reluând practic în 2021
creşterea întreruptă în 2020 în condiţiile incidenţei Pandemiei COVID-19. Faptul că la 30 iunie 2021, atât flota de leasing
operaţional, cât şi cea de rent-a-car sunt la dimensiunea maximă istorică, depăşind dimensiunea de la sfârşitul anului
2019, precum şi dinamica ascendentă, în 2020 şi primul semestru din 2021, a veniturilor activităţii de leasing operaţional,
mai ridicate la nivelul primului semestru din 2021, faţă de perioada similară din 2019, reflectă valenţele modelului de
afaceri al Societăţii. Aceasta ţinteşte atât pentru serviciile de leasing operaţional, cât şi renl-a-car, segmente de piaţă atent
selectate şi despre care consideră că au un potenţial ridicai de creştere pe termen lung în cadrul celor două sectoare de
activitate, aşa cum de altfel s-a dovedit în ultimul an şi jumătate.
Una dintre cele mai importante concluzii în legătură cu evoluţia Societăţii de la începutul anului 2020 se referă la faptul
că Pandemia COVID-19 a confirmat agilitatea şi robusteţea modelului de afaceri, fapt demonstrat de consolidarea poziţiei
pe pieţele de profil în mod semnificativ în 2020 şi primul semestru din 2021, Societatea continuând să crească într-o piaţă
care s-a contractat.
Tabelul următor prezintă dinamica flotei, ponderile activităţii de leasing operaţional şi rent-a-car în totalul flotei deţinute
de Societate, la data de 30 iunie 2021 şi 2020, respectiv la 31 decembrie 2020, 2019,2018, 2017 si 2016:
Evolu)ia flotei, pondere linii de afaceri
la 30 iunie
2021
Num ir total autovehicule
flota auto
Dinamica anuală mimâr
autovehicule flata auto
Intrări autovehicule noi în
flota
Ieşiri autovehicule rulate din
flota
Pondere flotă auto activitate
teasing operational în total
flotă
Pondere flotă at licitate reni•
a car în total flotă

iu 31 decembrie
2020

2020

2019

2018*

2017

2016

9.277

8.905

8.656

9.064

8.365

4.054

3,260

4.18%

48.74%

-4.50%

8.36%

106,34%

24.36%

31.08%

1.384

724

1.999

2.662

2.653

1.547

1.660

763

883

2407

1.963

1.654

753

887

76..10%

79.08%

77,61%

78,5.1%

80,12%

61,74%

56.93%

2.1.70%

20,92%

22,.19%

21,47%

19,88%

38.26%

43.07%

Sursa; Date management
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*începând cu 2018 datele de mai sus reflectă ţi flota BTOL
La sfârşitul lunii iunie 2021, Societatea opera 9.227 autovehicule, faţă de 8.905 ia jumătatea anului 2020 şi 9.064 la 31
decembrie 2019. Această dinamică indică tendinţa de reluare în acest an a trendului ascendent al afacerilor consemnat
încă de la înfiinţare şi care s-a manifestat în mod accelerat mai ales până în 2018. Relevant pentru o fotografie a dinamicii
flotei în ultimii ani este faptul că la sfârşitul anului 2017 parcul de autovehicule al Societăţii era de 4.054 autovehicule.
Ca atare, în mai puţin de patru ani, flota Societăţii a crescut de mai bine de doua ori, însă în acest context, trebuie ţinut
seama de impactul generat de achiziţia BTOL. Astfel, din numărul total de 8.365 autovehicule din flotă la nivel consolidat
la 31 decembrie 2018, 3.443 autovehicule (respectiv 41,2% din total flotă) erau în administrarea BTOL.
Ponderea autovehiculelor operate de Societate în regim de leasing operaţional în totalul flotei administrate era de 76,3%
la nivelul lunii iunie 2021, faţă de o pondere de 23,7%' a parcului auto destinat activităţii de închiriere pe termen scurt. în
pofida unei cereri consistente previzionale pe termen lung pentru servicii de leasing operaţional, Societatea apreciază că
există condiţii pentru menţinerea în linii mari a structurii flotei, leasingul operaţional rămânând în zona de 75-80% ca
pondere în total flotă în următorii ani. Motivaţia este reprezentată de faptul că Societatea are în execuţie un plan de afaceri
care are în vedere materializarea unor oportunităţi importante pe piaţa serviciilor rent-a-car în următorii ani, obiectivul
fiind să genereze o dinamică în creştere a afacerilor şi pe această activitate.
în vederea prestării serviciilor de bază, Societatea desfăşoară în mod sistematic activităţi de achiziţii de autovehicule noi,
precum şi de vânzare a autovehiculelor rulate. De notat eă Societatea este unul dintre mai importanţi jucători din România
din punctul de vedere al volumelor de autovehicule noi achiziţionate ( 1,6%? din numărul total de înmatriculări de
autovehicule din România la nivelul anului 2020), fapt care se reflectă în reduceri importante obţinute de la importatorii
sau dealerii de autovehicule. Acest aspect este foarte important din punctul
vddere al impactului asupra eficienţei
operaţionale a Societăţii.
Iţî L
'
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Achiziţiile de autovehicule finanţate din emisiunea dc obligaţiuni asigură o flexibilitate operaţională mult mai ridicată în
ceea ce priveşte optimizarea opţiunilor de management a liotei, prin comparaţie cu creditul bancar şi mai ales cu leasingul
financiar, care impune un proces cu durată sensibil mai mare şi mai formalizat, precum şi condiţionalităţi viitoare cu
privire la modul de utilizare al activelor operate. în plus, achiziţiile în numerar de autovehicule, în special în condiţiile dc
piaţă atipice generate de Pandemia COVID-19 şi în contextul crizei semiconductorilor care a încetinit sensibil livrările de
autovehicule de către producători, au rezultat în reduceri la preţurile de achiziţie obţinute de Societate, fapt care se reflectă
în profitabilitatea generală a operaţiunilor.
Politica Societăţii este de a opera o flotă de autovehicule cât mai tânără pentru ambele categorii dc activităţi, fapt care se
reflectă în preţuri de închiriere mai ridicate datorită calităţii generale mai bune a serviciilor, aspect important în special
în relaţia cu clienţii persoane juridice. Astfel, la sfârşitul lunii iunie 2021, vechimea medie a parcului de autovehicule
utilizate în activitatea de leasing operaţional era de 2,1 ani, în timp ce în cazul rent-a-car era de 1,5 ani (în uşoară creştere
faţă de sfârşitul anilor 2018 şi 2019, când aceasta era de 1,2 ani şi respectiv 1,3 ani).
Acest fapt se reflectă într-o intensitate ridicată a activităţilor de achiziţii şi respectiv de vânzări de autovehicule. Astfel,
numărul de autovehicule noi intrate în operare în 2020 pentru serviciile de leasing operaţional şi rent-a-car reprezenta
22,1% din numărul de autovehicule aflate în operare la începutul anului. Pe de altă parte, numărul autovehiculelor ieşite
din operare în cursul anului 2020 a reprezentat 26,6% din numărul total de autovehicule utilizate în vederea prestării
serviciilor la începutul anului. Ponderile menţionate reprezintă o indicaţie asupra faptului că, în pofida impactului pe care
Pandemia COVID-19 l-a înregistrat asupra parametrilor de mobilitate în cazul a mulţi dintre clienţi, Societatea a continuat,
la niveluri susţinute, activităţile de achiziţie de autovehicule noi şi de vânzare a autovehiculelor rulate. Aceste activităţi
s-au derulat mai ales în a doua jumătate a anului trecut, Societatea adaptându-se în mod pragmatic la condiţiile efective
dc piaţă, inclusiv prin capacitatea de a intui dinamica viitoare a pieţei şi a se pregăti astfel în ceea ce priveşte capitalizarea
efectivă a creşterii rapide a cererii pe măsură relaxării restricţiilor de mobilitate introduse la apariţia Pandemiei COVID19,
Potrivit structurii flotei de autovehicule în funcţie de brand, marca Dacia ocupă peste 25% din parcul aliat în exploatare,
în timp ce podiumul este completat cu mărcile Skoda şi Volkswagen, cu ponderi de 18% şi respectiv 10%. Dinamica
evoluţiei flotei de autovehicule în funcţie de marcă arată că nu au avut loc schimbări structurale semnificative în ultimii
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ani în privinţa preferinţelor clienţilor pentru un brand sau altul.

Tabelul următor prezintă structura flotei în funcţie de marca a autovehiculelor, la data de 30 iunie 2021 şi 2020, respectiv
la 3 1 decembrie 2020, 2019,2018, 2 0 17 şi 2 0 16:
Evoluţia structurii flotei în func|ic dc marca autovehicul
Iu 30 iunie

la 31 decembrie

M arca

2021

2020

2020

2019

2018

2017

2016

Dacia

25%

27%

27%

26%

34%

28%

28%

Skoda

18%

18%

19%

18%

17%

17%

19%

VW

10%

8%

10%

8%

8%

10%

9%

Renault

8%
2%

7%
2%

8%
2%

7%
2%

6%
10%

9%
7%

7%
4%

Opel
Toyota
Ford
Seat
Peugeot
Mercedes
Alte tnarci

8%

6%

6%

5%

6%

6%

6%

9%

10%

9%

11%

6%

6%

4%

3%

3%

1%

3%
0%

5%

1%
3%

3%
1%

5%
6%

3%
15%

3%
12%

12%

1%
4%
15%

1%
2%

1%
9%

9%

3%
3%
to%

Suna: Date uuittaife/itent

în privinţa motorizării diesel sau benzină a autovehiculelor din parcul auto, se remarcă faptul că în cazul flotei operate în
regim de leasing operaţional, deşi în trend descendent în ultimii ani, predomină motorizarea pe motorină la un nivel de
pesle 60% din parcul auto. De remarcat trendul ascendent în structura flotei al autovehiculelor hibrid şi electrice, care
împreună au ajuns la o pondere de 5% din totalul autovehiculelor operate dc Societate.
Tabelele următoare prezintă structura flotei în funcţie de motorizarea autovehiculelor, la dala de 30 iunie 2021 şi 2020,
respectiv la 31 decembrie 2020, 2019, 2018, 2017 şi 2016:
S tru c tu ri flota leasing operaţional în funcţie dc m aturizare
Iu 30 iunie

Iu 31 decem brie

2021

2020

2020

2019

2018

2017

2016

Motorina
Benzina

64%

68%

74%

31%

72%
26%

28%

25%

75%
24%

78%
22%

80%
20%

Hibrid
Electrica

3%
2%

2%
0%

2%
2%

1%
0%

1%
0%

7.078

7.042

6.718

7.118

6.702

2.503

1.856

Total flota leasing operaţional (referinţa)
Suna: Date mana/tement

în schimb, în cazul flotei reni-a-car se remarcă o distribuţie sensibil mai echilibrată, cu o pondere a motorizării pe benzină
de 46% la 30 iunie 2021, aflată în trend descendent în ultimii ani.
___________________ Structura flota rent-a-cur în funcţie dc motorizare____________________
la 30 iunie

la 31 decembrie

2021

2020

2020

2019

2018

2017

2016

49%

45%
53%
2%

47%
52%
1.00%

46%
54%

52%
48%

51%
49%

Hibrid

46%
5.00%

51%
48%
1,00%

Totul flota rcnt-u-cur (referinţa)

2.199

1.863

1.938

1.946

1.663

1.551

1.404

Motorina
Benzina

Suna: Date itiamifiement

Odată cu trecerea timpului şi maturizarea afacerii. Societatea s-a orientat către completarea gamei de produse cu servicii
premium de închiriere rent-a-car, context în care şi-a extins sistematic liota de autoturisme din categoria mărci premium

(luxury) dc la un număr de 167 la sfârşitul lui 2016, la 865 la jumătatea anului 2021.
Tabelul următor prezintă structura flotei în func(ie dc categoria standard şi premium, la data de 30 iunie 2021 şi 2020,
respectiv la 31 decembrie 2020, 2019, 2018, 2017 şi 2016:
S tru c tu ri liota in funcţie dc categorie standard/ prem ium
la 30 iunie

Categorie standard
Branduri Premium (Luxury)
Total (lota

la 31 decembrie

2031

2020

2020

2019

2018

2017

2016

8.412

8.137

8.021

8.289

7.955

3.791

3.093

865

768

635

775

410

263

167

9.277

8.905

8.656

9.064

8.365

4.054

3.260

Sur.sa: Dale management

Flota dc autovehicule comerciale (autoutilitare) a crescut în ritm alert în ultimii ani, reflectând politica companiei de a
deservi o cerere tot mai consistentă din partea companiilor care sunt interesate să externalizeze parcul auto utilizat în mod
direct în activităţi specifice prestării obiectului lor de activitate (retail, construcţii etc).
Tabelul următor prezintă structura flotei în funefie de tip autovehicul la data de 30 iunie 2021 şi 2020, respectiv la 31
decembrie 2020, 2019, 2018, 2017 şi 2016.
Evoluţia flotei în funcţie de tip autovehicul
In 30 iunie

In 31 decembrie

2021

2020

2020

2019

2018

2017

2016

R o ii pasageri (amolurismc)
Roia comerciala (aulouiililarc)

7.152
2.125

6.971
1.934

6.967
1.689

7.162
1.902

6.696
1.669

3 577
477

3.017

Toiul fiolil

9.277

8.905

8.656

9.064

8.365

4.054

3.260
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Sursa: Date management

în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, la 30 iunie 2021, cele mai importante poziţii se regăsesc în cazul
autovehiculelor între 1.400 şi 1.600 cmc cu o pondere de aproape 38% în parcul auto, în timp ce grupa sub 1.200 cmc
ocupă 24% din totalul flotei auto aflată în operare.
Tabelul următor prezintă structura flotei în funcţie de capacitatea cilindrică a autovehiculelor la dala de 30 iunie 2021 şi
2020, respectiv la 31 decembrie 2020, 2019, 2018, 2017 şi 2016:
S tructura tlotil în funcţie de capucitutcu cilindrica.
(% din loial ftoiaţ
la 30 iunie

la 31 decembrie

2021

2020

2020

2019

2018

2017

2016

< 1200

24%

21%

22%

28%

27%

1201 - 1400
1401 - 1600

3%
38%

3%
44%

3%
42%

1.926
297

3%
46%

24%
4%

4.032

3%
44%

49%

1601 - 2000
>2001

22%
13%

18%
14%

21%
12%

1.627
1.270

16%
9%

15%
9%

13%
10%

Sursa: Dale management

Activitatea de leasing operaţional
Leasingul operational în cazul autovehiculelor presupune transferarea dreptului de utilizare a unui autovehicul/ flote, în
condiţiile achitării unei rate lunare fixe de leasing operational care acoperă cheltuielile de finanţare şi de depreciere,
precum şi cheltuielile asociate prestării unei game de servicii suplimentare (asigurări, taxe şi impozite, mentenantă,
reparaţii şi alte costuri de natură administrativă), în condiţiile în care toate riscurile aferente utilizării respectivului
autovehicul/ flote de autovehicule rămân în sarcina firmei de leasing operational. Utilizarea autovehiculelor în cadrul unui
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contract de leasing operaţional „full service’' nu mai presupune din partea clientului achitarea unui alt cost suplimentar în
afara ratei de leasing şi a cheltuielilor cu combustibilul.
Transferul dreptului de a utiliza autovehiculele care fac obiectul leasingului operaţional de la Societate către clienţi se
realizează prin încheierea unui contract de închiriere, practica Societăţii fiind de a încheia aceste contracte pe perioade
cuprinse între 12 şi 57 de luni. Durata medie de închiriere, considerând ca dată de referinţă sfârşitul lunii decembrie 2020,
a fost de 51 luni (în creştere cu două şi respectiv trei luni faţă de referinţele reprezentate de sfârşitul anilor 2019 şi respectiv
2018). Această creştere a duratei se încadrează în tendinţele observate la nivel global în ultimele 18 luni, când duratele
contractelor de leasing au crescut pe fondul pandemiei şi a crizei semiconductorilor, aducând şi un plus de marjă dc profit
companiilor de leasing.
Produsul de leasing operaţional al Societăţii se adresează companiilor interesate de eficientizarea costurilor aferente
parcului auto prin externalizarea totală sau parţială a acestuia. Societatea şi-a definit clientela ţintă ca Fiind constituită din
companii din categoria firmelor mici şi mijlocii (IMM) care urmăresc în general externalizarea unei flote de până la 100
de autovehicule de pasageri sau comerciale. De menţionat că pe piaţa de leasing operaţional principalii operatori din
rândul multinaţionalelor au vizat după criza financiară din 2008 preponderent companii mari (cu flote de până la 3.000
de autovehicule), aceasta activitate fiind una foarte competitiva.
încă de Ia intrarea pe piaţă de leasing operaţional. Societatea a avut drept ţintă principală segmentul IMM-urilor care i-a
permis să implementeze o politică de preţuri care să includă marje mai ridicate comparativ cu serviciile prestate pe
segmentul marilor companii, fapt care s-a reflectat în cuantumul indicatorilor de profitabilitate aferent ultimilor ani.
Principalele beneficii urmărite de clienţii serviciilor de leasing operaţional sunt optimizarea cheltuielilor lor operaţionale
cu parcul auto şi predictibilitatea acestora, toate costurile fiind incluse în rata lunară fixă (TCO -T o ta l Cost o f Ownership).
Detalierea elementelor de cheltuieli componente ale TCO în cazul leasingului operaţional se regăseşte mai jos:
(a)

Cheltuielile de finanţare şi deprecierea aferentă autovehiculelor achiziţionate
Autovehiculele destinate leasingului operaţional sunt achiziţionate în acord cu preferinţele clientului, iar în rata
lunară sunt incluse toate costurile aferente achiziţiei (costurile de finanţare, deprecieretf^tttbvehiculului,
dobânda, comisionul de acordare a leasing-ului şi taxele administrative)
Aj

(b)

Gestiunea asigurărilor şi a daunelor
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Poliţele de asigurare RCA şi Casco sunt emise şi reînnoite pe toată perioada contractului de clţtre firma de leasing
operaţional. In caz de daună, clientul beneficiază de asistenţă 24/7 pentru deschiderea şi administrarea dosarului
de daună, programarea maşinii în service şi efectuarea reparaţiilor
(c)

Taxe şi impozite
în rata lunară sunt incluse: rovinieta, inspecţia tehnică periodică, impozitul anual, taxa de poluare, taxele de
înmatriculare şi de radiere.

(d)

Mentenanţă şi reparaţii
Toate reviziile şi controalele preventive periodice sunt efectuate, conform specificaţiilor tehnice aplicabile
fiecărui autovehicul, într-o reţea de service-uri autorizate agreate şi monitorizate de Societate conform unei
politici adecvat articulate de mentenanţă şi reparaţii, ce a fost rafinată de-a lungul timpului.

(e)

Anvelope
Anvelopele autovehiculelor sunt schimbate în funcţie de numărul de kilometri şi uzura admisă de producător.
Serviciile de montaj şi depozitare a anvelopelor sunt de asemenea incluse.

(0

Serviciul autovehicul de înlocuire (replacement) şi asistenţă rutieră
Pe perioada imobilizării autovehiculului în service se poate asigura o maşină de înlocuire. Toate autoturismele
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beneficiază de asistenţă rutieră naţională şi internaţională.
(g )

Sen'icii Door to Door
Serviciul presupune transportul autovehiculului de către o persoană autorizată de la client la service pentru
operaţiuni precum: ITP, schimbarea anvelopelor, efectuarea reparaţiilor în caz de daună.

(h)

Alte cheltuieli administrative
Acestea se referă la personalul specific, sistemele informatice şi cheltuielile de regie ce sunt asemenea incluse
în rata lunară.

(i)

Monitorizare şi telematică
Societatea monitorizează numărul de kilometri şi gradul de uzură a autovehiculului pentru a asigura
funcţionalitatea în parametrii optimi, pe toată perioada contractului. Societatea poate asemenea folosi sisteme de
monitorizare prin GPS.

în medie, la nivelul portofoliilor de contracte de leasing operaţional ale Societăţii, aproximativ 51% din rata de leasing
operaţional este reprezentată de principalele componente pe care le presupune achiziţia unui autovehicul, respectiv
cheltuielile de finanţare şi depreciere, iar restul de 49% este reprezentat de contribuţia serviciilor. De altfel, un alt detaliu
important se referă la procentul ridicat de circa 95% al contractelor care includ diferite componente de servicii de
mobilitate în totalul numărului de contracte încheiate de Societate. Politica Societăţii este de a încheia contracte cu
componentă cât mai ridicată a serviciilor şi la marje mai ridicate raportat la media pieţei, dar care maximizează
flexibilitatea de care se bucură clienţii şi minimizează implicit costurile adiţionale şi riscurile la care aceştia se expun în
ceea ce priveşte exploatarea autovehiculelor de-a lungul duratei contractuale.
Societatea şi-a majorat flota de autovehicule operată în leasing operaţional într-un ritm susţinut, de peste 30% anual după
2016 (excluzând impactul achiziţiei BTOL), ceea ce demonstrează capacitatea sa ridicată de a valorifica oportunităţile
apărute într-o piaţă susţinută de condiţii economice favorabile.
/£ Tabelul următor prezintă dinamica fiolei aferentă activităţii de leasing operaţional în totalul flotei deţinute de Societate,
numărul de clienţi persoane juridice, precum şi valoarea contractelor, intrările şi ieşirile de autovehicule la data de 30
iunie 2021 şi 2020, respectiv la 31 decembrie 2020, 2019, 2018, 2017 şi 2016:
V '
Evoluţie notă şi clienţi leasing operaţional
la 30 iunie
Număr clienţi persoane juridice leasing
operaţional
Valoarea contractelor de leasing operaţional
(mil, RON)
Număr autovehicule flotă leasing
operaţional
Dinamica anuală număr autovehicule
Intrări autovehicule noi in flota leasing
operaţional
Ieşiri autovehicule rulate din flota leasing
operational

la 31 decem brie

2021

2020

2020

2019

2018*

2017

2016

1.518

1.403

1.448

1.377

1.126

591

286

387

342

352

350

245

158

97

7.078

7.042

6.718

7.118

6.702

2.503

1.856

0,51%

4.82%

■5.62%

6.21%

167.76%

.U,86%>

50.60%>

990

586

1.663

1.601

2.022

768

762

630

662

2.063

1.185

1.135

121

138

Sursa: Date management
*fncepănd cu 2018 datele de mai sus reflectă şi flo ta / clienţii BTOL

Condiţiile specifice generate de Pandemia COVID-19 în 2020, cu restricţii severe de mobilitate, au afectat afacerile
clienţilor într-un mod fără precedent, inclusiv prin prisma lipsei de vizibilitate a afacerilor acestora. în acest context,
modul în care a evoluat această linie de afaceri în 2020 şi in primul semestru al anului 2021 este elocvent pentru robusteţea
modelului de afaceri al Societăţii şi capabilitatea echipei Emitentului de a se adapta la provocările concrete din piaţă.
Astfel, în 2020 s-a înregistrat o creştere a veniturilor Societăţii din această activitate cu 7,6%, precum şi o creştere a
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numărului de clienţi la sfârşitul anului cu 71 de clienţi, prin raportare la decembrie 2019, chiar în condiţiile în care numărul
de maşini ale flotei de leasing operaţional (i.e., ale flotei totale, formată din flota Societăţii şi flota BTOL) a scăzut cu 400
autovehicule, reprezentând o ajustare cu 5,6%. De remarcat şi faptul că, în pofida unor aşteptări iniţiale mai pesimiste,
unul dintre sectoarele care au general cerere de maşini noi în leasing operaţional anul trecut a fost chiar HORECA, în
condiţiile în care a crescut substanţial zona de livrări la domiciliu şi aceste entităţi au avut nevoie de un parc auto extins
faţă de perioada dinaintea declanşării Pandemiei COVID-19. De asemenea, începând cu 2020, Societatea a dezvoltat, prin
intermediul diviziei sale de parteneriate, colaborări importante cu companii din domeniul sectorului financiar şi dealeri
auto.
In condiţiile incidenţei Pandemiei COVID-19, Societatea a oferit sprijin pentru aproximativ un sfert dintre clienţii săi, în
diverse forme, în special în perioada de incertitudine maximă în derularea acesteia, adică între lunile aprilie şi iunie 2020.
Aceste iniţiative au constat în prelungirea termenelor de plată, reeşalonări ale ratelor, dar şi în optimizări de costuri
obţinute din ajustarea contractelor şi din posibilitatea să-şi reducă dimensiunea flotelor aflate în operare la necesităţile lor
curente.
Politica Societăţii de a implementa un mode] de relaţii contractuale flexibile cu clienţii a făcut posibilă încetarea înainte
de maturitate a unei părţi din contractele de leasing operaţional. Aceştia au avut posibilitatea să denunţe contractele sau
să reducă numărul de autovehicule care fac obiectul acestora, înainte de termen fără a suporta însă costuri foarte ridicate,
aşa cum este practica pieţei. Pe de altă parte, flexibilitatea produsului de leasing operaţional oferit de Societate nu se
referă doar la aspecte legate de facilitatea de denunţare anticipată, ci şi fa elemente de design ale acestuia. Astfel,
modificări ale calendarului de plată sau a serviciilor incluse în rată se constituie în facilităţi (incom^âtîbflc, spre exemplu,
cu produsul de leasing financiar) pe care clienţii au avut ocazia să le acceseze în 2020 şi,/astfel, să-şi optimizeze
cheltuielile legate de exploatarea parcurilor lor auto în contextul incertitudinilor generate de evoluţia Pandemiei COylD%
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In aceste condiţii, pe de o parte, se poate concluziona că uşoara ajustare a numărului de autovehiculttdin flotă în 2020 sa datorat parţial unei reduceri a flotelor operate de unii clienţi, operaţiuni relativ accesibile din punct de vedere contractual,
conform politicilor comerciale ale Societăţii. Pe de altă parte, însă, este notabil un element particular major care a acţionat
în sensul reducerii numărului de autovehicule ale flotei de leasing operaţional şi care se referă la faptul că nu au mai fost
reînnoite un număr reprezentativ de contracte de leasing operaţional ale BTOL. La sfârşitul anului 2019, flota BTOL era
de peste 2.500 autovehicule. Aceste contracte istorice ale BTOL erau încheiate în condiţiile unor marje reduse prin
raportare la politica comercială a Societăţii, flind adesea contracte de externalizare parţială (fără a avea ataşate servicii
specifice), iar Societatea nu a fost interesată să le prelungească în parametrii contractuali precedenţi.
Astfel, în concluzie, în 2020 se observă o creştere constantă a numărului de autovehicule operate în leasing operaţional
pe entitatea juridică Autonom Services, fapt reflectat şi de creşterea numărului de clienţi, mai ales în a doua jumătate a
anului trecut, dar această dinamică favorabilă nu a fost de natură să compenseze integral efectelor închiderii contractelor
derulate de entitatea juridică BTOL. Ca atare, dacă avem în vedere contextul de mai sus şi faptul că numărul
autovehiculelor noi achiziţionate anul trecut pentru serviciul de leasing operaţional a fost de 1.663 (fiind chiar uşor mai
ridicat faţă de 2019), reiese faptul că Societatea s-a bucurat de o cerere solidă de servicii de leasing operaţional într-un an
foarte imprevizibil precum 2020, în care mulţi concurenţi s-au confruntat cu reduceri semnificative ale dimensiunii
flotelor. Acest fapt demonstrează robusteţea modelului de afaceri în ceea ce priveşte aceasta activitate, rezilienţa sa
ridicată şi capacitatea Societăţii de a traversa inclusiv şocuri de intensitate ridicată în economie, aşa cum a fost cazul în
2020.
în ceea ce priveşte uşoara creştere a veniturilor din activitatea de leasing operaţional în 2020, în pofida unei reduceri în
ansamblu a numărului de autovehicule din flotă, explicaţia principală constă inclusiv în creşterea valorii ratelor de leasing
ca urmare a înglobării progresive a mai multor servicii, precum şi drept efect al creşterii preţurilor medii de achiziţie a
autovehiculelor, datorat inclusiv creşterii segmentului premium în flota operata. De altfel, politica Societăţii este de a
opera un parc auto cât mai tânăr şi pe un palier de preţ superior pentru o parte semnificativă a flotei operate, astfel încât
să asigure un nivel ridicat de calitate al serviciilor.
Dinamica numărului de clienţi, a flotei şi a veniturilor din această activitate în prima jumătate a anului 2021, confirmă
dezvoltarea sănătoasă a bazei de clienţi şi confirmă practic forţa modelului de afaceri al Societăţii care constă în
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concentrarea pe flotele mici şi mijlocii, Societatea având la dispoziţie resursele necesare pentru a furniza serviciile sale
în toată ţara prin intermediul reţelei naţionale de agenţii, care şi-a confirmat valenţele de catalizator şi diferenţiator
important al afacerii Societăţii.
Astfel, numărul de autovehicule operate la 30 iunie 2021 era cu 360 mai ridicat faţă de sfârşitul anului 2020 şi foarte
aproape de maximul înregistrat la sfârşitul anului 2019, în timp ce veniturile aferente acestei activităţi în primul semestru
din 2021 au fost cu 7,3% peste cele din primul semestru din 2020 şi cu 13,2% peste cele din primul semestru din 2019.
De asemenea, în primul semestru al anului 2021, numărul clienţilor a mai avansai cu 70, iar valoarea portofoliului de
contracte de leasing operaţional a crescut cu 10%, ceea ce completează fotografia generală favorabilă pe toţi indicatorii
specifici din acesta activitate operaţională. Dinamica liniei de afaceri leasing operaţional este cu atât mai notabilă cu cât
un efect semnificativ negativ, atât în 2020, cât şi în primul semestru din 2021, a fost generat de efectul de închidere a unui
număr de contracte de leasing operaţional ale BTOL, ce nu au mai fost reînnoite de Societate, din motivele menţionate
mai sus.
în ceea ce priveşte dinamica numărului de autovehicule în regim de leasing operaţional pe grupe de clienţi se observă
faptul că Societatea şi-a majorat sistematic numărul de clienţi pe toate categoriile de dimensiune a flotei, inclusiv
segmentul clienţilor mari, respectiv cu flota mai mare dc 25 autovehicule. De remarcat că flota medie/client a variat între
4 şi 5 autovehicule în ultimii ani, ca efect al majorării numărului de clienţi pe toate palierele, ceea ce indică orientarea
structurală a Societăţii în mod preponderent către companii de dimensiune mică şi mijlocie, cu marje de profitabilitate
sensibil peste cele practicate la nivelul flotelor mari, în acord cu politica de management a riscului avută în vedere încă
de la înfiinţare şi care a vizat o limită maximă de expunere pe client de 5% din cifra de afaceri.
Tabelul următor prezintă structura clienţilor în funcţie de mărimea flotei aferentă activităţii dc leasing operaţional la data
de 30 iunie 2021 şi 2020, respectiv la 31 decembrie 2020, 2019, 2018, 2017 şi 2016:
f'i

(“i

S tructura clienţilor persoane juridice în funcţie de mitrimeu
flotei activităţii de leasing o peraţional^,
j
Iu 50 iunie

tu 31 decembrie

/

2021

2020

2020

2019

2018*

2017

2016

Rota marc (>25 autoturisme)

49

51

54

52

43

18

5

Rota medie (5-25 autoturisme)

210

253

226

217

172

101

58

Rota mica (<5 autoturisme)

1.161

1.291

1.168

1.108

911

427

223

Totul

1.518

1.403

1.448

1377

1.126

546

286

Sursa: Dale management
*lncepând cu 2018 dalele de uuii sus reflectă j i flota BTOL

De asemenea, se cuvine comentat un indicator important în industria dc leasing operaţional care sc referă la procentul din
flotele clienţilor ce este externalizat, referinţă fiind numărul total de autovehicule din flotele clienţilor (Share o f Wallet).
Valoarea acestui indicator la 30 iunie 2021 în cazul Societăţii a ajuns ta nivelul de 47% (faţă de 35% la 31 decembrie
2020 şi 37% la 31 decembrie 2019), calculul fiind realizat la nivelul întregii baze de clienţi, care de altfel se află permanent
în expansiune.
Acest fapt indică potenţialul Societăţii de a creşte substanţial pe termen mediu volumele de afaceri exclusiv prin
mobilizarea clienţilor de la data de referinţă a calculului, fără a adiţiona deci noi cumpărători ai serviciilor sale. In mod
practic, în baza interpretării acestui indicator, reiese că ar fi astfel posibilă o dublare a cifrei de afaceri a Societăţii aferenta
activităţii dc leasing operaţional într-un anumit interval de timp, chiar şi fără atragerea de clienţi noi, în condiţiile în care
s-ar putea valorifica la potenţialul maxim întreaga bază existentă de clienţi, dacă aceştia ar consimţi să opereze treptat
întreaga flotă în regim de leasing operaţional.
Activitatea de închiriere pe termen scurt (rent-a-car)
Serviciul de închiriere pe termen scurt (rent-a- car) constă în închirierea de autovehicule către clienţii persoane fizice şi
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persoane juridice pe durate de timp între o zi şi 12 luni, în schimbul plăţii unui tarif fix de închiriere. Serviciile de închiriere
pe termen scurt ale Societăţii acoperă întregul teritoriu a! României şi se bazează pe cele 46 de puncte de lucru, poziţionate
în toate aeroporturile internaţionale ale ţării şi în zonele aglomerate din 33 de oraşe din România. în ceea ce priveşte
durata medie de închiriere, aceasta a fost în 2020 de 9 zile (faţă de 8 zile în 2019 şi 2018), în condiţiile în care veniturile
acestei activităţi sunt în proporţie de peste 85% reprezentate de servicii prestate către persoanele juridice, în măsură
semnificativă servicii de înlocuire a autovehiculelor în caz de accident.
Principalele servicii oferite companiilor în cadrul liniei de business închirieri pe termen scurt sunt:
(a)

business travel (închirieri pentru deplasări din aeroporturi/gări, maşini specializate, delegaţii);

(b)

înlocuire autovehicul (primire autovehicul la schimb în caz de indisponibilitate a autovehiculului propriu datorită
unei daune sau defecţiuni), tarifate la un preţ/ zi sau sub formă de abonamente pre-plătite ;

(c)

închirieri sezoniere (companiile din industriile cu sezonalitate au reatizat tot mai mult în ultimii ani că este mai
eficient să îşi dimensioneze parcul auto în funcţie de volumul de activitate);

(d)

închirieri temporare pentru proiecte specifice, de obicei pe o perioadă de câteva luni (proiecte de construcţii,
mentenanţă, merchandising, vânzări, consultanţă, fonduri europene);

(e)

închirieri pre-delivery (o maşină sau o flotă până la livrarea maşinilor comandate);

(0

închirieri cu şofer/ transferuri (în parteneriat cu VMS, deţinută de Autonom International

Flota de închiriere pe termen scurt a crescut susţinut încă de Ea înfiinţare, ritmul menţinându-se alert până în 2019, a
stagnat în 2020 şi a reluat creşterea în 2021, în condiţiile în care sectorul a fost drastic afectat de restricţiile de mobilitate,
acestea manifestându-se mai ales prin prisma traficului de turism şi a celui din aeroporturi, foarte conectat cu închirierile
rent-a-car la nivelul pieţei. Astfel, numărul de autovehicule utilizat de Societate în activitatea de rent-a-car a crescut de la
1.663 la sfârşitul lui 2018, la 1.946 la sfârşitul lui 2019 şi a ajuns la 1.938 la sfârşitul lunii decembrie 2020, în pofida
impactului pandemiei COVID-19 asupra nivelului general de mobilitate din economie. Parametrii de performanţă ai
Societăţii sunt notabili şi fac notă discordantă prin raportare la evoluţiile din sectorul rent-a-car unde flotele s-au ajustat
agresiv în 2020, această dinamică divergentă dintre evoluţia sectorului şi a Societăţii manifestându-se şi în primul
semestru din 2021.
Astfel, numărul de autovehicule din flota de rent-a-car la 30 iunie 2021, de 2.199 autovehicule, consemnează un nivel
maxim istoric şi este în creştere cu 18% faţă de 30 iunie 2020, fiind măsura unei dinamici puternice a activităţii de renta-car, chiar în condiţiile în care traficul în conexiune cu piaţă de turism va rămâne departe în 2021 şi foarte probabil în
anii următori, faţă de nivelul din 2019.
Tabelul următor prezintă numărul clienţilor persoane juridice aferent activităţii de rent-a-car în totalul flotei deţinute de
Societate, precum şi intrările şi ieşirile de autovehicule aferente acestei activităţi la data de 30 iunie 2021 şi 2020, respectiv
la 31 decembrie 2020, 2019,2018, 2017 şi 2016:
Evoluţie (Iotă şi clienţi ren t-a-car
Iu 31 decembrie

la 30 iunie
2021

2020

2020

2019

2018

2017

2016

NuntAr clienţi persoane juridice rent-a-car

1 567

1.271

2079

2.252

2.375

2 183

1.857

Nuntâr autovehicule flota rent-a-car

2.199

I 863

1 938

1.946

1.663

1551

1.404

18,04%

-187%

0.41%

17.02%

7.22%

10.47%

11.907c

Intrări autovehicule noi in flota rent-a-car

394

138

336

1.061

631

779

898

Ieşiri autovehicule rulate din flota rent-a-car

133

221

344

778

519

632

749

Dinamica anuală număr autovehicule

Sursa: Date management
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Faptul că numărul de autovehicule din flota de rent-a-car era la nivelul maxim istoric la jumătatea anului 2021, este în
sine sugestiv în ceea ce priveşte materializarea modelului distinct de afaceri a! Societăţii, comparativ cu cel al
concurenţilor săi. Explicaţia principală se referă la faptul că persoanele juridice generează peste 85% din cifra de afaceri
a acestei linii de afaceri, conectate în mare măsură la serviciul de înlocuire a autovehiculelor, ce se constituie într-un
veritabil catalizator de creştere sustenabilă pe termen lung. La nivelul primului semestru din 2021, circa 27% din veniturile
aferente activităţii de rent-a-car au fost reprezentate de servicii de înlocuire de autovehicule pentru cei mai mari clienţi
(firme de asigurări, producători auto, firme de leasing operaţional ele). O astfel de structură a veniturilor aferente activităţii
de rent-a-car în cazul Societăţii este diferită de structura pieţei locale sau de cea a pieţelor mature, companiile
multinaţionale active pe multe pieţe la nivel global, inclusiv în România, fiind în mod tradiţional orientate către prestarea
de servicii către persoanele fizice (segmentul de retail) şi pentru turismul de afaceri. De altfel, managementul consideră
acesta ca fiind motivul pentru care sistematic în ultimii ani gradul de închiriere înregistrat dc Societate a fost sistematic
peste cel consemnat în cazul companiilor multinaţionale active în sectorul rent-a-car la nivel european (Avis Budget,
Europcar etc.).
Dependenţa mult mai redusă de turism şi traficul aerian explică rezilienţa mai ridicată a închirierilor pe termen scurt ale
Societăţii prin comparaţie cu competitorii săi, iar dinamica afacerilor acestei linii de afaceri este elocventă în acest sens.
Cifra de afaceri aferenta activităţii de rent-a-car a scăzut cu 28,9% în 2020 faţă de anul anterior, şi a crescut cu 27% în
primul semestru din 2021, faţă de perioada similară a anului trecut. Scăderea de venituri din această activitate în prima
jumătate din 2021 a fost de numai 9,4% prin raportare la veniturile realizate în primul semestru din 2019, ceea ce
reprezintă o performanţă notabilă în condiţfije amplitudinii ridicate a reducerii volumelor de mobilitate la nivelul
economiei, ce au fost determinate de Pandemia COV1D-19. a

I Societatea
,
Pentru segmentul aferent persoanelor juridicej.
acordăi o atenţie specială serviciilor de înlocuire, o categorie
importantă fiind cele în conexiune cu piaţă asigurărilor, nişă pentru care a dezvoltat o divizie specială în cadrul Societăţii
începând cu 2019. Această strategie a fost implementată în condiţiile ratelor de creştere aşteptate pe acest segment
generate de schimbarea legislaţiei RCA, în sensul reglementării obligaţiei de a oferi un autovehicul de înlocuire în cazul
unui accident rutier pe perioada imobilizării în service a autovehiculului asiguratului. Deşi reglementarea a intrat în
vigoare în 2017, aceasta s-a pus în aplicare anevoios, dar a început să stimuleze afacerile companiilor rent-a-car mult
începând din 2019. Societatea a încheiat contracte de parteneriat cu service-uri şi cu principalii asigurători din România,
având o strategie de afaceri care vizează capitalizarea într-o măsură cât mai mare a oportunităţilor ce decurg din
obligativitatea oferirii unui autovehicul de înlocuire pentru a compensa lipsa de mobilitate ce intervine în cazul unui
accident rutier.
Efectul implementării efective a legislaţiei care obligă asigurătorii să acopere cheltuielile corespunzătoare cu un
autovehicul de înlocuire în cazul activării unei poliţe RCA, ar fi de aşteptat să aibă un impact pozitiv concret asupra
creşterii gradului anual de utilizare a flotei de autovehicule. în acest context, obiectivul Societăţii este să ţintească un
nivel anual a ratei de închiriere a flotei de rent-a-car care să se apropie de 85%, nivel foarte ridicat în cadrul industriei,
mai ales în contextul mutaţiilor post Pandemie COVID-19. O creştere a gradului de închiriere se reflectă implicit într-un
impact direct asupra profitabilităţii, în condiţiile unei diminuări a efectului de sezonalitate a activităţii de rent-a-car, dat
fiind faptul că accidentele rutiere nu au o manifestare sezonieră.
în afară de serviciile de înlocuire contractate cu firmele de asigurări aferente legislaţiei RCA, o altă explicaţie importantă
pentru ponderea ridicată a serviciilor corporate în cadrul liniei de afaceri reprezentate de închirierile pe termen scurt, de
circa 85% la nivelul anului 2020 şi primului semestru din 2021, se referă la atenţia acordată serviciilor de înlocuire
contractate de clienţii „mari consumatori” de autovehicul de înlocuire. De remarcat, astfel, că o parte semnificativă din
cifra de afaceri aferentă activităţii de rent-a-car reprezintă contribuţia firmelor de leasing operaţional şi a altor firme care
contractează servicii de închiriere pe termen scurt de la Societate pentru a le împacheta în cadrul produsului lor de leasing/
management de flote, acestea fiind asociate serviciilor de înlocuire pentru flotele proprii operate. De altfel, un element
foarte important care surprinde amplitudinea acestor servicii, se referă la faptul că peste 12% din cifra de afaceri pe linia
de afaceri de închirieri pe termen scurt este corespunzătoare abonamentelor pre-plătite aferente serviciului de înlocuire
inclus în rata de leasing operaţional de către furnizorii acestor servicii.
De altfel, în condiţiile serviciilor prestate pentru companiile de asigurări aferente, în contextul implementării legislaţiei
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RCA, precum şi al serviciilor prestate Urmelor de leasing operaţional, Societatea apreciază că este lider pe piaţă de
înlocuiri autovehicule (“replacement vehicle") şi estimează că dimensiunea pieţei ar putea să se dubleze în următorii
patru-cinci ani. în concluzie, prin ponderea ridicată a serviciilor de înlocuire în cadrul cifrei de afaceri a activităţii rent-acar, de peste o treime la nivelul anului 2020 şi a primului semestru din 2021, se explică rezilienţa deosebită a activităţii
de rent-a-car demonstrată după incidenţa Pandemiei COVID-19. în acest context trebuie înţeles faptul că dimensiunea
fiolei de renl-a-car a variat în anul 2020 şi a crescut semnificativ în primul semestru din 2021, iar veniturile din serviciile
rent-a-car au recuperat semnificativ în acest an din erodarea înregistrată anul trecut datorită restricţiilor de mobilitate.
în condiţiile în care, începând din luna martie 2020, Societatea a evaluat că se va confrunta în contextul Pandemiei
COVID-19 cu o probabilitate ridicată în ceea ce priveşte înregistrarea unui şoc al cererii de servicii de rent-a-car, a decis
să amâne cumpărările de autovehicule noi pentru activitatea de rent-a-car, astfel încât a tăcui în 2020 aproximativ 30%
din achiziţiile pe care le avea iniţial în plan pentru tot anul trecut. Pe de altă parte, din toamna anului trecut, Societatea a
intuit corect faptul că piaţă rent-a-car îşi va reveni în mod rapid şi a luat astfel decizia să facă achiziţii de autovehicule,
plasând comenzi din timp şi cumpărând şi din stocurile existente. în acest fel, Societatea şi-a păstrat competitivitatea în
piaţă, menţinându-şi abilitatea de a-şi optimiza dimensiunea flotei şi a răspunde unei cereri în creştere, în special în zona
clientelei corporate a acestei pieţei de renl-a-car. Iar această agilitate a asigurat Societăţii în 2021 un avantaj competitiv
major, reflectat în dinamica vânzărilor, a cotei de piaţă şi a profitabilităţii liniei de afaceri rent-a-car.
Activitatea de rent-a-car este una sezonieră, cu niveluri sensibil mai ridicate ale activităţii în timpul concediilor din
perioada verii, precum şi în perioada sărbătorilor de iarnă. Un indicator fundamental pentru activitatea de închiriere de
termen scurt constă în gradul de închiriere al flotei de autovehicule. în cazul Societăţii, valoarea acestui indicator a fost
de 80,3% la nivelul anului 2019, pentru ca în 2020 să ajungă la un nivel de 69%, ca urmare a restricţiilor de mobilitate
generate de pandemia COVID-19. Remarcabilă se arată însă dinamica nivelului de închiriere de 88% în primul semestru
din 2021, raportat la 58,4% în perioada similară din 2020, fapt care demonstrează atât eficienţa măsurilor de optimizare
a dimensiunii flotei luate anul trecut de management, precum şi serviciile orientate către segmentul corporale, existând
astfel o dependenţa redusă a Autonom Services de segmentul de retail, conectat în principal la dinamica sectorului de
turism şi a traficului aerian (inclusiv a celui de afaceri).
Tabelul următor prezintă dinamica medie anuală a gradului de închiriere a fiolei aferentă activităţii de rent-a-car pentriţ
perioadele încheiate la 30 iunie 2021 şi 2020, respectiv la 31 decembrie 2020, 2019, 2018, 2017 şi 2016:
Dinamica medic anuala a gradului dc închiriere u (lotci rcnt-a-cur
\*
31 decembrie
30 iunie
2021
Tolal grad de închiriere

88.00%

2020

2020

2019

2018

2017

2016

58.40%

69.00%

80.27%

79.00%

80.00%

77,00%

Suna: Date management

Pe de altă parte, nivelul ridicat de 88% din primul semestru din 2021 se explică printr-o dinamică divergentă fără precedent
în sectorul de renl-a-car generată de reacţia majorităţii operatorilor în contextul Pandemiei COVID-19. Astfel, ca urmare
a creşterii bruşte a cererii şi a imposibilităţii companiilor de închirieri de a-şi adapta rapid flotele pentru a face faţă cererii
din cauza imposibilităţii producătorilor auto de a livra operativ în contextul crizei semiconductor!lor, preţurile pe piaţă de
rent-a-car au început să crească treptat atât la nivel internaţional, cât şi în România. în aceste condiţii, pentru primele 6
luni ale lui 2021, gradul mediu de ocupare a flotei Societăţii a fost unul similar cucei din lunile de vară din anii de dinainte
de pandemie, atingând un astfel de nivel ridicat de 88%.
Tabelul următor prezintă evoluţia lunară a gradului de închiriere a flotei rent-a-car în 2020, 2019, 2018, 2017 şi 2016:

iun.

feb.

m art.

upr.

mai

iun.

iul.

aug.

sept.

oct.

nov.

dec.

2020
2019

68

47

84

73
74

75
76

76
75
77

80
83

66

85
82

79
80
78

65

75
69

85
83
81
80

2016

78
74

85
87
88

85
79
81
81

84

78
80

62
79
74

77
83

2018
2017

56
79
76

39

76

72
79

88

80

84

84

82

77
72

75

49

81

84

70
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Contribuţia substanţială a segmentului corporate în cadrul acestei linii de business atenuează variaţiile de sezonalitate şi
creşte gradul de utilizare al autovehiculelor faţă de pieţele mature unde serviciile sunt preponderent orientate către retail.
Astfel, în cazul Societăţii, gradul de închiriere variază sezonier de la o lună la alta, între un minim de 65% şi un maxim
de SS% în perioada 2016 - 2019. Pentru 2020, se remarcă rate de închiriere lunare sensibil mai mici faţă dc anii anteriori,
dar deja în 2021, nivelul de închiriere a depăşit chiar intensitatea consemnată în 2019, date fiind condiţiile atipice de piaţă
descrise anterior.
Vechimea autovehiculelor folosite de Societate pentru activitatea de renl-a-car este, în mod uzual, între 6 şi 27 de luni. O
parte din autovehicule sunt operate de Societate în regim de închiriere, fiind returnate după şase (6) luni sau mai mult, în
baza unor contracte de leasing operaţional (ce funcţionează similar unui acord de răscumpărare), în timp ce autovehiculele
achiziţionate de Societate pentru activitatea de închiriere pe termen scurt sunt scoase la vânzare după circa 27 luni. Astfel,
vechimea medie a parcului auto al Societăţii pentru această activitate, Ea 30 iunie 2021 era în jur de 1,5 ani de zile, în
uşoară creştere faţă de anii anteriori, ca impact al schimbărilor induse dc Pandemia COVID-19, inclusiv în ceea ce priveşte
întârzierile de livrări de autovehicule noi din partea producătorilor.
Un aspect notabil de menţionat se referă la politica Societăţii de a avea constant o flotă de închiriere foarte tânără, fapt de
natură să îi aducă avantaje competitive. Astfel, Societatea rămâne un furnizor preferat pentru anumite proiecte şi categorii
de clienţi, în special clienţii persoane juridice. Aceştia prefera autovehicule cât mai noi care oferă confort şi un grad ridicat
de securitate în exploatare, fiind dispuşi să plătească astfel tarife de închiriere mai mari.

Vânzarea autovehiculelor rulate (remarketing)
Activitatea de vânzare a autovehiculelor rulate (remarketing) este una strategică pentru Societate, fiind complementară
serviciilor de închiriere pe termen scurt şi de leasing operaţional. Autovehiculele sunt vândute către (i) entităţi specializate
(importatori, dealeri sau alţi revânzători), (ii) clienţi sau (iii) terţ) prin promovare directă. Modalitatea de vânzare este cu
plata pe loc sau printr-o modalitate de finanţare cum ar fi creditul auto sau leasingul financiar auto, oferită de către
partenerii Societăţii.
Unul dintre cele mai importante riscuri pe care Societatea şi le asumă se referă,(a riscul valorii reziduale a autovehiculelor
pe care le exploatează în cadrul serviciului de leasing operaţional şi de închiriere pe termen scurt (rent-a-car) şi pe care
le vinde la sfârşitul contractului de leasing operaţional, respectiv după 27 luni de utilizare în cadrul activităţii de închiriere
pe termen scurt.
Pentru o eficienţă cât mai ridicată a operaţiunii de vânzare a autovehiculelor rulate. Societatea operează trei centre proprii
prin care vinde autovehicule rulate, vânzarea directă către retail asigurând preţuri de vânzare sensibil mai ridicate faţă de
vânzarea prin intermediari. Societatea dispune de o echipă dedicată de vânzători profesionişti de autovehicule rulate care
gestionează această linie de afaceri. Promovarea activităţii de vânzare a autovehiculelor rulate se face prin intermediul
website-ului Societăţii, dar şi prin intermediul website-urilor de profil de comerţ cu autovehicule rulate.
Un aspect notabil se referă la faptul că, în vederea optimizării dimensiunii flotei ta dinamica cererii înregistrate în anul
2020, Societatea a decis anul trecut să accelereze vânzările de autovehicule astfel încât să minimizeze pierderile generate
de menţinerea în afara exploatării efective a unui număr important de autovehicule, ceea ce presupune înregistrarea unor
cheltuieli de natură fixă (cu amortizarea, asigurările, impozite şi întreţinere). Astfel se explică faptul că în 2020 au fost
vândute un număr semnificativ de 2.407 autovehicule (cu 22,6% peste cele vândute în 2019), ceea ce a contribuit la un
nivel al veniturilor Societăţii din vânzarea autovehiculelor rulate superior cu 72,4% celui înregistrat în 2019. De altfel, în
vederea atingerii acestui obiectiv, Societatea a deschis în 2020 un nou centru de vânzare a autovehiculelor rulate astfel
încât să-şi atingă în condiţii cât mai favorabile obiectivul de ajustare a dimensiunii flotei în acord cu contracţia pe termen
scurt a flotei.
Tabelul următor prezintă dinamica autovehiculelor vândute în perioada încheiată la data de 30 iunie 2021 şi 2020,
respectiv, perioada încheiată la 31 decembrie 2020, 2019,2018, 2017 şi 2016:
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N um ăr autovehicule vândute
Iu 30 iunie
Număr total autovehicule vândute

la 31decembrie____________

2021

2020

2020

2019

2018

763

883

^1407 ^

^K % 3 ^

1.654

2017
^

753 ^

2016
^ 887 ^

Sur.ui: Dale management

Societăţile de închirieri de autovehicule pe termen scurt şi mediu sunt expuse la potenţiale pierderi din operaţiunile de
vânzare a autovehiculelor atunci când preţurile de vânzare sunt mai mici decât valorile reziduale considerate în
contabilitate. Date fiind incertitudinile existente cu privire la evoluţia pieţei de autovehicule rulate, există riscul ca
Societatea să estimeze, la începutul derulării unui contract de leasing, valori reziduale superioare preţurilor de pe piaţă
second-hand de la momentul vânzării efective de către Societate a autovehiculelor respective. în acest context, Societatea
acordă o atenţie deosebită activităţii de remarketing şi astfel vânzarea autovehiculelor sale rulate pe propriul canal de
retail are o importanţă deosebită în vederea maximizării preţurilor de vânzare şi a profitabilităţii de ansamblu a activităţii
de vânzare a acestei activităţi complementare cu activitatea de bază.
O evoluţie dificil de intuit înainte de declanşarea Pandemiei COVID-19 se referă la creşterea la nivel internaţional a
nivelului preţurilor autovehiculelor rulate pe piaţă second-hand, fapt care s-a reflectat şi în diminuarea riscului de vânzare
de către Societate a autovehiculelor rulate la preţuri inferioare nivelului valorilor reziduale înregistrate în contabilitate.
Explicaţia constă în faptul că industria auto s-a confruntat cu provocări majore precum penuria de semiconductor^ fapt
care a avut un impact negativ direct asupra disponibilităţii de maşini noi. în acest context, dealerii auto nu au mai oferit
reduceri similare ca în anii trecuţi pentru achiziţiile de liote, iar termenele de livrare au crescut considerabil cu până la
opt luni. Ca atare, şi preţurile autovehiculelor rulate în stare tehnică bună, considerate drept un înlocuitor rezonabil al
autovehiculelor noi, s-au înscris pe un palier ridicat, trendul ascendent al preţurilor fiind susţinui oricum de tendinţa de
creştere de către producători a preţurilor autovehiculelor noi cu combustie clasică, ce s-a manifestat în ultimii ani,
catalizatorul acestei evoluţii fiind reprezentat de tranziţia progresivă la automobilul electric.
De asemenea, este notabil că, în acest context dificil de piaţă, o decizie strategică importantă a constat în faptul că
Societatea, având încredere în revenirea economiei, a comandat din timp maşini noi pentru floteleşa e de leasing
operaţional şi rent-a-car, ceea ce i-a oferit un avantaj în faţă competitorilor care au preferat să aştepte in condiţiile unui
scepticism mai mare al acestora legat de relaxarea restricţiilor de călătorie.
Menţionăm că un canal de revânzare semnificativ până în 2019 a fost reprezentat de contractele de leasing operaţional pe
termen scurt, semnate din momentul achiziţiei, cu importatorii şi cu dealerii de autovehicule importanţi. Orientativ, până
în 2019, peste 40% din autovehiculele achiziţionate de Societate pentru flota de închiriere pe termen scurt au fost
revândute de Societate în baza unor acorduri similare cu un contract de tip buy-back (răscumpărare). începând cu 2021,
se estimează că ponderea acestor contracte de răscumpărare nu mai poate depăşi 10% din flota totală operată pentru
activitatea de rent-a-car.

Aspecte privind relaţiile cu clienţii
Societatea acordă o atenţie deosebită monitorizării satisfacţiei clienţilor în vederea menţinerii unui grad ridicat de
satisfacţie a acestora cu privire la serviciile prestate. Practic, Societatea are în vedere ca orice serviciu accesat de un client
să fie ulterior urmat de colectarea unei păreri în legătură cu calitatea serviciilor de care a beneficiat.
Menţionăm că majoritatea contractelor încheiate cu clienţii persoane juridice pentru servicii rent-a-car sunt de tip cadru,
încheiate pentru o perioada de 12 luni, cu reînnoire anuală, iar contractele de leasing operaţional sunt pentru o perioada
medie de 51 luni. Societatea monitorizează gradul de satisfacţie al clienţilor prin transmiterea de chestionare, atât pentru
clienţii activităţii de rent-a-car, cât şi pentru clienţii activităţii de leasing operaţional. La nivelul anului 2020, 96% dintre
răspunsurile primite sunt de la clienţi foarte mulţumiţi sau mulţumiţi.

Si

Societatea urmăreşte indicatori specifici în vederea monitorizării gradului de satisfacţie a clienţilor, fiind un obiectiv
strategic situarea acestora la un nivel foarte ridicat. Gradul de satisfacţie al clienţilor şi potenţialul de recomandare măsurat
de indicatorul specific. Net Promoter Score (NPS) este cel mai important instrument de monitorizare utilizat de Societate
în vederea monitorizării calităţii relaţiei cu clienţii. Acesta este calculat în baza chestionarelor de feedback, şi a avut o
valoare de 82% în 2020, faţă de 74% în 2019 şi 72% în 2018. Nivelul ridicat al acestui indicator, sensibil peste valorile
medii consemnate în industria de profil, potrivit Statista.com, precum şi dinamica ascendentă în cazul Societăţii în ultimii
ani reprezintă o măsură ridicată a calităţii ridicate a serviciilor prestate. De altfel, creşterea nivelului NPS în 2020
reprezintă o măsură a faptului că, într-un an cu tensiuni operaţionale fâră precedent, cu spectrul ameninţător al întreruperii
activităţii în cazul unor sectoare de activitate, iniţiativele de sprijin ale clienţilor prin prelungiri ale termenelor
contractuale, reeşalonări ale ratelor sau reduceri ale flotei, au întărit şi mai mult parteneriatul pe termen lung dintre
Societate şi clienţii săi. Această preocupare a Societăţii pentru o calitate ridicată a serviciilor prestate clienţilor reprezintă
de fapt fundaţia modelului de afaceri rafinat sistematic de către management în vederea adaptării la cerinţele pieţei şi
consolidării abilităţilor de a beneficia de oportunităţile oferite de aceasta.
Clienţii Societăţii la nivelul ambelor pieţe principale pe care activează Societatea sunt majoritar persoane juridice,
ponderea primilor zece clienţi în cifra de afaceri anuală menţinându-se în zona de 17%, la 31 decembrie 2020 şi la 30
iunie 2021, în scădere în ultimii ani, conform informaţiilor prezentate în tabelul de mai jos. Se remarcă astfel faptul că
Societatea nu a dezvoltat niciun fel de dependenţă de un număr redus de clienţi, aceasta fiind o măsură a valenţelor
modelului de afaceri implementat care vizează cu precădere segmentul IMM în linia de afaceri leasing operaţional, în
timp ce, în linia de afaceri rent-a-car principalii clienţi sunt reprezentaţi tocmai de firme care accesează serviciul de
înlocuire pentru clienţii lor. De aceea, ponderea cumulată mai ridicată, de 26% în totalul cifrei de afaceri aferenta
activităţii de rent-a-car a primilor trei clienţi, nu este de natură să indice un nivel îngrijorător de concentrare a clientelei,
reflectând de fapt o zonă de clientelă atomizată.
Tabelul următor prezintă ponderea clienţilor din top 10Jn totalul cifrei de afaceri, aferentă serviciilor de leasing
operaţional şi rent-a-car, pentru perioadele încheiate ladiuâ de 30 iunie 2021 şi 2020, respectiv 31 decembrie 2020,2019,
2018, 2017 şi 2016:
__________________________\ Pondere top 10 clienţi în cifra dc afaceri (% )____________________________
;

l a 3 0 iunie
Pondere (op 10 clicnfi în total
cifră de afaceri leasing
operational şi rent-a-car

\

l a 31 decembrie

2021

2020

2020

2019

2018»

17,00%

22,00%

17,00%

20,00%

21.00%

2017
22.00%
_ _ _

2016
27,00%
_ _ _ _ _

Sursa: Date tuunaf’ement
*începând cu 2018 datele de nuii sus reflectă şi clienţii BTOL

Societatea foloseşte un nou sistem informatic de tip Customer Relationship Management (CRM), implementat în 2021
cu ajutorul unui grant obţinut de la BGRD. Primul segment funcţional constă în modulul dedicat leasingului operaţional,
celelalte module fiind dedicate celorlalte divizii şi urmează să fie asemenea implementate până la sfârşitul lunii octombrie
2021. Sistemul CRM este optimizat prin funcţionalităţi extinse, adaptate la specificul activităţilor derulate de Societate şi
la cerinţele de raportare şi de fundamentare a deciziilor operaţionale luate de management privind relaţiile cu clienţii.

Reţeaua naţională de agenţii şi canale de distribuţie aferente liniilor de business
Un element strategic de diferenţiere pentru Societate şi care se constituie într-un avantaj competitiv major şi durabil atât
pentru activitatea de leasing operaţional, cât şi de rent-a-car, se referă la dezvoltarea unei reţele naţionale de 46 agenţii în
33 oraşe. Prin intermediul acesteia, Societatea are posibilitatea să presteze, la nivel naţional, către un număr ridicat de
clienţi, mai ales din categoria IMM pe linia de afaceri aferentă leasingului operaţional, o gamă variată de servicii în
condiţii de calitate ridicată, beneficiind de o flexibilitate ridicată atât din punct de vedere operaţional, cât şi în ceea ce
priveşte posibilitatea implementării unui management de risc care să se reflecte într-o calitate ridicată a creanţelor în
condiţiile unei achiziţii sistematic “disciplinate” de clienţi noi.
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în procesele de vânzare sunt implicaţi toţi angajaţii în măsură mai mult sau mai puţin efectivă, în funcţie categoria de
clientele vizată. în acest context, la nivelul primului semestru din 2021, peste 50 de angajaţi au fost implicaţi zilnic în
vânzarea consultativă directă. De asemenea, potenţialul de cross-selling între clienţii diverselor produse de mobilitate
oferite de companiile din Grup (închirieri pe termen scurt/ mediu/ lung, închirieri cu şofer/ transferuri, asistenţă rutieră,
fleet management,) este unul important şi reprezintă un element important care potenţează dinamica afacerilor Societăţii,
fiind un element esenţial urmărit în strategia de vânzări efectivă.
Principala modalitate de atragere a clienţilor este prin intermediul forţei de vânzări directe a Societăţii. în plus, Societatea
mai foloseşte următoarele canale de distribuţie:
•

Portaluri de internet construite pentru educarea pieţei şi lead generation, dintre care menţionăm:
www.leasingoneralional.ro.
www.lcasingoDerational.com.
www.inchiriercechipamente.ro
sau
www.rentavan.ro. Pe lângă acestea, Societatea deţine peste 100 de domenii internet relevante, aflate în diverse
stadii de dezvoltare;

•

Parteneriate cu instituţii financiar-bancare (de exemplu, Banca Transilvania), importatori şi dealeri auto,
importatori/distribuitori de echipamente, brokeri de finanţare şi de asigurări.

Alte elemente esenţiale privind afacerea Societăţii
Politica de credit comercial
Societatea acordă o atenţie deosebită modului de selecţie a clienţilor pentru serviciile de leasing operaţional, având
personal dedicat, reprezentat de şase angajaţi în cadrul Departamentului Financiar şi Risc, în Vederea gestionării
procesului de luare a deciziei de finanţare a clienţilor, precum şi în ceea ce priveşte monitorizarea comportamentului de
plată al acestora, în vederea înscrierii în termenii contractuali. Un aspect notabil a fi menţionat se referă la faptul că în
cadrul colaborării instituţionale cu BERD, Societatea a beneficiat, în 2017, de asistenţă din partea acestei instituţii
financiare în ceea ce priveşte rafinarea politicii sale de analiză a riscului comercial.
Semnarea unui contract de leasing operaţional este precedată de un proces riguros de analiza internă şi de aplicare a unei
metodologii tip scoring în funcţie de care se stabilesc condiţiile de finanţare şi garanţiile solicitate. Clienţii sunt astfel
clasificaţi în patru categorii: risc foarte scăzut (blue chip), regular cu risc scăzut, regular cu risc mediu, risc ridicat
(nefinanţabil).
Analiza de risc a unui client corporate are în vedere analiza informaţiilor financiare, analiza gradului de risc al afacerii,
experienţa managementului, istoricul juridic al asociaţilor şi administratorilor, astfel încât să nu existe precedente în
privinţa unei afilieri în trecut a acestora cu companii care au făcut obiectul procesului de insolvenţă sau faliment. Sunt
analizate de asemenea elemente precum vechimea clientului persoană juridică în activităţile specifice obiectului său de
activitate, existenţa unor datorii la stat, dosare de judecată în calitate de debitor, verificare în Centrala Incidentelor de
Plăţi (CIP) etc. De asemenea, în procesul de luare a deciziei de finanţare a unei companii ca partener într-un contract de
leasing operaţional, Societatea acordă o atenţie deosebită contactului direct cu persoanele cheie din conducerea clientului.
în majoritatea contractelor de leasing operaţional, în cazul clienţilor care nu sunt încadraţi în categoria de risc foarte scăzut
(blue chip), Societatea se asigură în privinţa efectuării plăţilor prin solicitarea unor garanţii personale din partea
administratorilor şi asociaţilor clientului prin intermediul unor bilete la ordin avalizate în nume personal de aceştia. Deşi
este foarte flexibilă în privinţa condiţiilor comerciale şi de structurare a serviciilor de leasing oferite. Societatea este foarte
strictă în privinţa condiţiilor de plată în relaţia cu clienţii şi are ca politică descurajarea depăşirii termenelor de plată prin
perceperea unor penalităţi mari de întârziere (până la I % pe zi după depăşirea termenului de plată scadent). Societatea a
implementat un proces automatizat de înştiinţare, atenţionare şi penalizare a întârzierilor de plată, în activităţile de
remediere şi monitorizare a relaţiei cu clienţii fiind implicat atât Departamentul Financiar şi Risc, cât şi responsabilul de
vânzări pentru clientul respectiv.

în maximum două luni de întârziere de la plaia ratei de leasing scadenţe, Societatea reintră în posesia activelor (adică a
autovehiculelor care au tăcut obiectul contractului de leasing operaţional). Autovehiculele respective, returnate anticipat
din contractele de leasing operaţional pot fi utilizate de Societate în activitatea de rent-a-car, mai ales în situaţia în care
evenimentul a survenit în prima parte a derulării contractului de leasing. Această complementaritate între liniile de
activitate, reflectată în posibilitatea de a muta un autovehicul dintr-un produs într-altul, reprezintă un avantaj competitiv
major pentru Societate în ceea ce priveşte opţiunile disponibile din punctul de vedere al managementului riscului.
în cazul în care Societatea decide să nu utilizeze pentru serviciile rent-a-car autovehiculele returnate înainte de maturitatea
contractului de leasing operaţional, acestea fac obiectul activităţii de vânzare (remarketing). Ca atare, în situaţia
materializării riscului de credit intervenită în pofida mecanismelor prudenţiale implementate, pierderea maximă marcată
se referă strict la ratele de leasing scadente şi neplătitc, în condiţiile în care Societatea îşi valorifică activele respective
prin vânzare pe piaţă autovehiculelor second-hand la un preţ apropiat de valoarea contabilă.
Pentru activele încadrate ca având un risc mai ridicat (valoare de achiziţie mare, potenţial scăzut de integrare în flota de
rent-a-car). Societatea percepe de cele mai tpillte ori garanţii suplimentare, sub formă de avansuri sau garanţii de bună
execuţie.
Politica de asigurare a flotei auto
încă din primii ani după intrarea pe piaţă de închiriere autovehicule, Societatea a acordat o atenţie deosebită politicii de
asigurarea flotei care reprezintă o cheltuială operaţională importantă şi ca atare un element cheie în optimizarea costurilor.
Politica Societăţii este de a asigura în proporţie semnificativă (circa 70% din flotă în prezent) riscul de daună totală, în
timp ce pentru aproximativ 42% din flotă sunt încheiate poliţe CASCO, cu franşiză mare. Astfel, în urma experienţei
căpătate de-a lungul timpului. Societatea a considerat că este mai eficient să-şi asume într-o măsură substanţială
cheltuielile de reparaţii şi piese de schimb aferente accidentelor în care este implicată flota sa, comparativ cu abordarea
standard a unui operator economic de a plăti prime de subscriere CASCO aferente întregului parc auto. în acest scop,
Societatea şi-a dezvoltat capacităţi importante de constatare şi evaluare a daunelor şi de generare a devizelor de reparaţii,
atât la sediul operaţional din Piatra Neamţ (unde societăţile relevante deţinute de Autonom International S.R.L. operează
şi service-uri multimarcă şi o reţea de magazine de piese auto şi accesorii), cât şi în toate oraşele în care are agenţii. Echipa
“tehnică” implicată în gestiunea operaţiunilor de reparaţii era de circa 50 de persoane la jumătatea acestui an. Această
politică de gestionare pe cont propriu a daunelor reprezintă un avantaj competitiv major pentru Societate, cu impact
pozitiv asupra controlului cheltuielilor operaţionale şi implicit asupra profilului de profitabilitate al întregii afaceri.
Pe de altă parte. Societatea a dezvoltat un model de lucru care induce flexibilitate operaţională în cazul daunelor, care
constă în faptul că service-urile partenere facturează Societatea pentru reparaţii, iar contravaloarea acestora este decontată
ulterior de Societate cu companiile de asigurare.
în 2019, Autonom International S.R.L. a achiziţionat o participaţie semnificativă în capitalul social al Millenium
Insurance Broker, unul din cei mai importanţi brokeri de asigurări de pe piaţă locală, prin care Societatea derulează
majoritatea achiziţiilor de produse de asigurare, ceea ce permite optimizarea suplimentară a cheltuielilor cu asigurările,
printr-o familiarizare foarte bună cu caracteristicile produselor de pe piaţă, astfel încât acestea să răspundă cât mai bine
necesităţilor sale operaţionale în condiţii de preţ cât mai atractive.
Politica de mentenanţă şi reparaţii a flotei auto
Reparaţiile şi mentenanţa se efectuează în unităţi service agreate RAR conform specificaţiilor producătorului mărcii şi
utilizează piese originale sau AM (after market), în funcţie de specificaţiile fiecărui autovehicul. Acestea se derulează în
unităţi service auto selectate atent de Societate la nivel naţional, precum şi în unităţile proprii de reparaţii din Piatra Neamţ
membre ale Grupului, pentru aria judeţului Neamţ. Service-urile selectate drept eligibile pentru operaţiunile de reparaţii
şi mentenanţă ale flotei Societăţii sunt monitorizate permanent de aceasta în vederea asigurării calităţii acestor operaţiuni
în condiţii de preţ optimizate.
Volumele foarte mari de achiziţie de piese de schimb ale Societăţii, provenite din administrarea unei flote extinse la nivel
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naţional care se fac printr-o entitate membră a Grupului specializată în astfel de operaţiuni permit obţinerea de reduceri,
fapt care optimizează cheltuielile operaţionale şi în plus asigură flexibilitate, fiabilitate şi operativitate, elemente esenţiale
în administrarea profesionistă de flote.
Infrastructura IT şi soluţiile tehnologice implementate
Societatea a folosit încă de la înfiinţare soluţii informatice complexe pentru a avea un control ridicat în ceea ce priveşte
execuţia strategiei de creştere rapidă a afacerilor sale. Astfel, în 2008, Societatea a implementat o soluţie specializată de
tip ERP, Car Pro Systems, ce este folosită de companii de închirieri şi leasing din toată lumea.
începând cu anul 2012, Societatea a utilizat soluţia ERP Winmentor Enterprise, iniţial pentru modulul de gestiune
financiară iar, din 2015, şi pentru administrarea unei părţi substanţiale a proceselor operaţionale. Astfel, a fost dezvoltată
o aplicaţie personalizată, în care este realizată gestiunea contractelor de rent-a-car şi leasing operaţional, managementul
parcului auto şi al echipamentelor, fluxurile logistice, activitatea de analiză şi raportare.
Facturarea către clienţii de leasing operaţional este automatizată, fa fel şi înştiinţările referitoare la scadenţe. în ceea ce
priveşte plăţile, acestea sunt efectuate prin intermediul sistemului ERP către băncile partenere, eliminându-se astfel timpii
necesari introducerii OP-urilor în circuitul bancar.
Societatea foloseşte începând din 2021 un nou sistem informatic de tip CRM, finanţat cu ajutorul unui grant BERD. Noua
soluţie permite o mai mare customizare şi automatizare a proceselor, o gestiune mai bună a procesului'de vânzări şi o
integrare a bazelor de date folosite de entităţile din cadrul grupului, ceea ce va creşte sinergiile de business, utilizând
bazele de clienţi ale entităţilor din grup prin operaţiuni “cross-selF\
•!= *■
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Managementul şi politica de resurse umane
în privinţa politicilor de resurse umane şi a construcţiei unei culturi organizaţionale, Societatea se constituie deja într-un
reper autentic în rândul companiilor antreprenoriale locale şi reprezintă o referinţă inclusiv pentru companiile
multinaţionale. Graţie preocupării sistematice încă de la înfiinţare a celor doi fondatori, Societatea are implementate
procese rafinate şi care ies dintr-un anume tipar clasic în ceea ce priveşte strategia de resurse umane. Acest fapt ar putea
să pară relativ atipic din perspectiva funcţionării unui departament clasic de resurse umane care administrează funcţii de
recrutare, evaluare, compensare/beneficii şi alte elemente specifice de resurse umane.
Dinamica numărului de salariaţi al Societăţii de la 231 la sfârşitul anului 2016 la 345 la sfârşitul lunii iunie 2021 se
sincronizează cu creşterea accelerată a afacerii în ultimii ani. în cadrul organizaţiei, există trei niveluri de subordonare:
consiliul de administraţie/ conducere executivă, directori de agenţii/ departamente/ divizii şi personal operativ. Acest fapt
uşurează foarte mult comunicarea şi flexibilizează procesul de luare al deciziilor şi eficienţa operaţională în cadrul
organizaţiei.
Angajaţii sunt de altfel încurajaţi să fie pro-activi şi să ia decizii în mod independent pentru a rezolva în mod operativ
aspecte operaţionale apărute ad-hoc. în acest sens, este notabil de menţionat că Societatea a fost selectată să fie una din
cele 123 de organizaţii recunoscute de WorldBlu la nivel mondial, în privinţa promovării principiilor democratice şi a
încurajării libertăţii la locul dc muncă.
Tabelul următor prezintă evoluţia numărului de angajaţi la data de 30 iunie 2021 şi 2020, respectiv la 31 decembrie 2020,
2019,2018, 2017 şi 2016:
Evoluţia numărului dc angajaţi Autonom Services
la 30 iunie
2021
Administrativ

73

la 31 decembrie

2020

2020

51

55

2019
41

2018
39

2017
28

2016
17

295
334

252
280

214

Operaţional

272

285

258

317

Total angajaţi

345

336

313

358

Sursa: Date immurement
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231

Un rol major în procesul de luare a deciziilor şi de conducere operaţională îl au directorii de agenţii prin care este condusă
activitatea operaţională şi de dezvoltare locală. Funcţiile de analiză risc comercial, raportare, juridic, audit şi reglementare
sunt centralizate şi monitorizate la sediul social din Piatra Neamţ, unde funcţionează o amplă structură de back office.
Funcţiile de marketing, vânzări, suport vânzări, IT, training şi strategie sunt coordonate de la sediul din Bucureşti. Potrivit
organigramei Societăţii, există 14 directori de agenţii, fiecare director fiind responsabil cu coordonarea activităţii
operaţionale într-un număr de trei - patru agenţii la nivel regional unde Societatea derulează operaţiuni.
începând cu luna iunie 2021, Societatea a redenumit/ reclasificat funcţiile interne pentru a oferi angajaţilor o mai bună
trasabilitate a carierei, fără ca acest proces să genereze per se o dinamică a numărului total de angajaţi. Tabelul de mai
jos evidenţiază noua organizare a resurselor umane la nivelul Societăţii:
Funcţii

N um 3r angajaţi

Agent Servicii Client Nivel l
Agent Servicii Client Nivel 2
Agent Servicii Client Nivel 3
Coordonator Proces

76
24

Coordonator Regional
Director Adjunct
Director Departament

17

8
2
15
11
5
7

Director Filiala
Director Regional
Office Manager Nivel 1
Office Manager Nivel 2

25
26

Office Manager Nivel 3
Responsabil Proces
^upervizor

22
73
31
3

Top Management
Total angajaţi Iu 30 iunie 2021

345

Sursa: Date management

- /
Un aspect esenţial în ceea ce priveşte managementul riscurilor operaţionale, cu sursă directă resursele umane, se referă la
faptul că Societatea a implementat un plan de succesiune pentru cei mai importanţi manageri din cadrul organizaţiei. De
altfel, echipa de management a Societăţii este una foarte stabilă, cu fluctuaţii de personal reduse.
Creşterea competenţelor managerilor reprezintă un element central al strategiei de resurse umane a Societăţii. Fiecare
manager se ocupă de recrutarea angajaţilor pentru echipa proprie, de multe ori împreună cu membrii echipei sale („team
hiring"). Perioada de probă de trei luni este esenţială pentru selecţia noilor angajaţi, obiectivul fiind de a completa echipa
numai în măsura în care candidaţii sunt compatibili cu cultura şi valorile promovate în cadrul Societăţii.
Un aspect esenţial în privinţa politicii de remunerare constă în faptul că membrii echipei de vânzări sunt remuneraţi cu
salariu fix, fără bonusuri legate de performanţa individuală. Societatea a implementat o politică de bonusuri anuale la
nivel de echipe, fiecare salariat fiind bonusat cu o participare la profit, la nivel de exerciţiu financiar anual. Este notabil
din acest punct de vedere faptul că în medie 20% din totalul remuneraţiei anuale efective pentru un salariat este reprezentat
de partea variabilă a remuneraţiei “alimentată” de fondul de participare a salariaţilor la profit.
Angajaţii sunt evaluaţi de două ori pe an de către managerul direct, în cadrul evaluării semestriale, fiind analizate
realizările din semestrul precedent, elemente care pot fi îmbunătăţite, planurile pentru următoarea perioadă, proiectele noi
implementate, inclusiv atingerea unor obiective de dezvoltare personală (număr de cărţi citite, cursuri, alte experienţe de
învăţare). Astfel, există o listă obligatorie de zece cărţi, pe care toţi angajaţii Societăţii trebuie să le citească în primul an,
după care este obligatorie citirea cel puţin a unei cărţi de afaceri pe lună. Există o listă de peste 100 de lecturi recomandate
şi sunt constituite biblioteci în toate punctele de lucru.
Studiul este astfel un element esenţial în cultura Societăţii, existând mai multe mecanisme care să crească responsabilitatea
angajaţilor: sistem de evidenţă a cărţilor citite de fiecare angajat, sistem de gestionare a orelor de training, planuri
individuale de dezvoltare personală, sistem de inovaţie de tip Kaizen (cu o normă de minim o îmbunătăţire/angajat/lună).
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sistem de knowledge sharing. Aceste sisteme se regăsesc în portofoliul de aplicaţii tehnologice al Societăţii.

Viziunea Societăţii este astfel de a deveni o organizaţie care învaţă, atât la nivel individual, cât şi colectiv. în acest fel,
valorile fundamentale ale Societăţii se reflectă în mecanismele şi procesele implementate şi devin efectiv un instrument
de management prin criteriile de performanţă individuală ce sunt înscrise în anexa la contractul^e-muncă al fiecărui
angajat. Astfel, în cazul fiecărui angajat, în cadrul fişei postului, alături de atribuţiile specifice, sţmf menţionaţi indicatori
calitativi precum onestitate şi integritate, relaţia dezvoltată cu clienţii, lucrul în echipă, eficietiţji şi rezolvarea cazurilor
atipice, dezvoltarea profesională.
%
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Este notabil faptul că politica de resurse umane a Societăţii a fost recunoscută de către organizaţiile de profil în urma unor
studii dc specialitate. Astfel, Societatea a fost nominalizată drept “Best Employer" de cinci ori în perioada 2013 - 2020,
conform “Best Employer Study" realizat de AON/Kincentric. Acesta este considerat unul dintre cele mai relevante studii
la nivel internaţional cu privire la nivelul de implicare profesională şi de satisfacţie al angajaţilor şi a fost organizat în
România prin AON România în ultimii şase ani, iar în anul 2020 a fost realizat de KinCentric. Potrivit informaţiilor
disponibile în presa locală, în cei şase ani de desfăşurare a studiului în România, AON a lucrat cu peste 160 de companii,
cu un număr de aproape 150.000 angajaţi din sectoare diverse precum farma, IT, financiar, agribusiness, retail, turism,
retail, automotive, servicii medicale etc
"Best Employer Study" analizează nivelul de implicare profesională (engagement) al angajaţilor în baza a trei criterii:
“SAY” (angajaţii care vorbesc pozitiv despre compania pentru care lucrează, în discuţiile cu prietenii, colegii sau clienţii),
“STAY” (angajaţii care vor să rămână în companie pentru mai mult timp şi nu se gândesc să caute alt angajator),
“STRIVE” (angajaţii care depun efort suptimentar pentru a ajuta la obţinerea de rezultate pentru companie).
Companiile selectate drept "Best Employers” au realizat un scor de 85% pentru 2020, în trend ascendent după 2013, în
condiţiile în care scorul mediu pentru companiile participante a fost de 66%. în cazul Societăţii, gradul general dc
motivaţie al angajaţilor a fost de 78% în anul 2020 şi de 86% în anul 2018 (în 2019 acest studiu nu s-a desfăşurat). Acest
fapt pune în evidenţă nivelul sistematic ridicat al calităţii sistemului de resurse umane implementate dc aceasta.
___________________ Scorul Societăţii conform “ Best Em ployer Study"______________________

Scor Autonom
Scor Best Employers
Scor Mediu România

2013
76%

2014
77%

2015
86%

2016
78%

2017
89%

2018
86%

2019
-%

2020
78%

71%
57%

78%
62%

80%
59%

81%
60%

84%
63%

88%
63%

-%
-%

85%
66%

Sursa Aon Engagement Survey/ KinCentric. România, 2017 - 2020. Diverse articole presă; Date management

Măsurarea implicării profesionale în cadrul "Best Employer Study" a avut în vedere evaluarea unor arii precum: impactul
avut de echipa de top management asupra implicării profesionale a angajaţilor, încrederea angajaţilor că organizaţia lor
reţine personalul de care are nevoie pentru atingerea obiectivelor, corectitudinea salarială, măsura în care angajaţii sunt
convinşi de faptul că sunt plătiţi pe măsura efortului şi măsura în care sunt satisfăcuţi de nivelul beneficiilor oferite de
angajator.
Reputaţie ridicată şi brand de încredere
Societatea este percepută tot mai des de către stakeholderii săi ca fiind un model de dezvoltare sustenabilă, bazat pe o
cultură organizaţională sănătoasă. în ultimii zece ani, modelul de afaceri al Autonom a atras tot mai mult atenţia şi a
primit multiple confirmări, după cum prezentăm în continuare.
•

în 2018, Autonom Services a devenit prima companie din România care a fost inclusă în Programul BERD Blue
Ribbon. Programul combină consultanţa de business şi finanţarea pentru companiile lider în domeniile lor de
activitate şi care au un potenţial de creştere ridicat. Programul Blue Ribbon include 30 companii din 20 ţări în
care BERD este prezentă. Autonom Services este prima companie din România care a fost inclusă în programul
Blue Ribbon ca urmare a strategiei de business, capacităţilor de inovare şi a managementului performant.

•

Autonom Services a fost selectată la prima ediţie a “Made în România", organizată de Bursa de Valori Bucureşti,
în liga celor 15 companii de referinţă pentru creşterea economiei româneşti.
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•

Autonom Services a fost desemnată "Car Rental Company o f the Year" în 2014 şi 2017, la Gala TopHolel
Awards, Societatea situându-se în top 3 la ultimele patru ediţii.

•

Autonom Services a fost desemnată “Best Employer" de cinci ori în perioada 2013-2020, conform Best Employer
Study organizat de AON România/ Kincentric (cel mai relevant studiu de implicare profesională şi satisfacţie
profesională organizat în Europa).

•

Autonom Services este, din 2018, una din cele 123 de organizaţii recunoscute de WorldBlu la nivel mondial,
care promovează principii democratice şi încurajează libertatea la locul de muncă.

•

Autonom Services a fost una dintre cele cinci companii oferite drept exemplu pentru inovaţie în management în
studiul european realizat de Eurogroup Consult, ce a fost prezentat în 2019 la Paris şi Londra.

•

Autonom Services a fost una dintre cele şase companii din România finaliste la prima ediţie “Entrepreneur of
the Year”, organizat de Ernst &Young în 2016;

•

Autonom Services a primit în 2012 şi 2014, distincţia “Campioni în Business", acordată de Ziarul Financiar şi
PWC.

•

Autonom Services a primit multiple premii pentru leadership şi excelenţă în afaceri decernate de Business
Review, Forbes, Business Magazin, Wall Street, Business Days, Romanian Business Leaders.

Detalii cu privire la cele de mai sus se găsesc şi pe site-urile Societăţii: https://www.autonom.ro/despre-noi şi
httos://blog.autonom.ro/categorv/autonom-în-nre.sa/.
De asemenea, pentru a consolida imaginea şi brandul, Societatea desfăşoară în 2019 un proces de rebranding, cu ajutorul
Brandient şi BERD. Procesul a începuUn aprilie 2019 cu partea de consultanţă şi creare a noii identităţi de brand, care a
fost implementată în ultimul trimestru din 2019.

Strategie şi opţiuni de dezvoltare
Societatea şi-a consolidat în ultimii ani profilul de furnizor integrat de infrastructură de mobilitate, care, din poziţia de
operator-cheie pe pieţele de rent-a-car şi leasing operaţional, şi-a consolidat gradual cotele de piaţă, mai ales în contextul
schimbărilor generate de Pandemia COVID-19. De asemenea. Societatea beneficiază de economii de scară tot mai
substanţiale odată cu expansiunea operaţiunilor sale, precum în cazul achiziţiilor de autovehicule noi şi a serviciilor
adiacente, care se reflectă în mod direct în profitabilitatea de ansamblu a operaţiunilor sale. Dinamica flotei şi a veniturilor
aferente serviciilor de leasing operaţional şi mai ales rent-a-car în 2020 şi în primul semestru din acest an, în condiţiile
şocului acuzat de mulţi dintre clienţi ca urmare a Pandemiei COVID-19, este de natură să demonstreze nemijlocit
robusteţea modelului de afaceri al societăţii. Astfel, dimensiunea flotei la sfârşitul lunii iunie 2021 ce a ajuns la maximum
istoric, dinamica veniturilor din leasing operaţional care s-a menţinut pe un trend ascendent în primul semestru din 2021
faţă de perioadele similare din 2020 şi 2019, precum şi ajustarea doar marginală a veniturilor aferente activităţii de renta-car (scădere cu 9,25% în primul semestru al anului 2021 comparativ cu primul semestru al anului 2019) pun în valoare
calitatea modelului de afaceri al Societăţii şi robusteţea acestuia.
Optimizarea cheltuielilor operaţionale prin politica de achiziţii de piese de schimb sau strategia de administrare a daunelor
din accidente, împreună cu politica de asigurări a flotei, permit Societăţii să aibă un bun control asupra marjelor şi o
capacitate de reacţie rapidă la schimbările din mediul economic, aspect probat din plin în condiţiile Pandemiei COVID*
19.
Viziunea de afaceri a Societăţii nu este conectată direct la opţiunile de afaceri ale concurenţilor, ci are drept element
determinant adaptarea şi personalizarea produselor sale la nevoite de afaceri ale unor tipologii diferite de clienţi, strategie
implementată cu succes de companie încă de la înfiinţare. Din acest punct de vedere, modelul de afaceri, care pivotează
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în bună măsură pe reţeaua naţională de agenţii, reprezintă un avantaj competitiv major faţă de concurenţi şi îi permite
Societăţii să acceseze o gamă largă de clienţi antreprenoriali ce nu poate fi accesată de concurenţă, dsi£urandu-i astfel
doza de agilitate necesară pentru a se adapta rapid din punct de vedere strategic la şocurile din economie.
U§ 1
- n
Domeniul mobilităţii trece prin transformări importante, datorită trend-urilor din piaţa auto şi din transport (car-as-a
service, electrificare, conectivitate, shared mobility, ride sharing, închiriere versus deţinere în proprietate). In acest
context. Societatea beneficiază de atuuri precum reţeaua de agenţii extinsă, optimizările şi sinergiife cu partenerii
reprezentaţi de societăţile relevante deţinute de Autonom International S.R.L. reflectate în oferta diversificată de servicii
de mobilitate, portofoliul vast de clienţi de cursă lungă mulţumiţi de calitatea serviciilor oferite de-a lungul timpului,
capacitatea de inovare dovedită prin oferta diversificată de produse de mobilitate. Aceste puncte forte situează Societatea
într-o poziţie flexibilă pentru a capitaliza schimbările din pieţele în care activează şi pentru a avea o capacitate de reacţie
rapidă chiar şi atunci când respectivele schimbări sunt de natură „disruptivă” .
Din perspectiva evoluţiei cifrei de afaceri aferente activităţilor de leasing operaţional şi rent-a-car raportai Ia dinamica
acestor pieţe, Societatea a dovedit rezilienţă în contextul Pandemiei COVID-19, când apreciază că şi-a consotidat cota de
piaţă pe ambele linii de afaceri, planurile acesteia fiind de a creşte în continuare într-un ritm susţinut adaptat la realităţile
din mediul economic local, însă strict în condiţiile adiţionării sănătoase de business nou. Societatea urmăreşte să continue
adiţionarea în mod disciplinat de clienţi cu profil de risc cel mult mediu prin politica sa de management al riscului de
credit comercial. în acelaşi timp, aceasta are ca abordare strategică menţinerea marjelor de profitabilitate ţintite la nivel
de client individual, astfel cum şi-a rafinat de altfel politica comercială de-a lungul ultimilor ani.
Un obiectiv important al Societăţii se referă la majorarea ponderii finanţărilor reprezentate de emisiunile de obligaţiuni,
această modalitate de finanţare permiţând un management al flotei mai optimizat raportat la utilizarea preponderentă a
creditului bancar şi a leasingului financiar, care implică procese mai formalizate şi restricţii în a dispune operativ de
activele achiziţionate care fac obiectul garanţiilor stabilite prin contractele de finanţare semnate. De altfel, în acest sens,
managementul Societăţii intenţionează să urmeze recomandarea agenţiei de rating Fitch care condiţionează pentru viitor
o eventuală îmbunătăţire a ratingului acordat de creşterea finanţărilor negarantate, iar în acest sens principalul instrument
este reprezentat de obligaţiunite corporative. Pe de altă parte, creşterea ponderii Obligaţiunilor în structura de finanţare a
Societăţii are drept impact creşterea maturităţii medii a finanţărilor astfel încât acestea să devină consistente cu maturitatea
medie a contractelor de leasing operaţional, principala sa linie de afaceri. în plus, achiziţia de autovehicule în numerar
permite Societăţii să obţină optimizări de costuri, care influenţează pozitiv profilul său de profitabilitate.
Societatea are în vedere utilizarea resurselor atrase prin intermediu] emisiunilor viitoare de obligaţiuni în vederea
finanţării operaţiunilor curente, în principal legate de exploatarea fiolelor auto, dar pe termen mediu şi lung nu exclude
posibilitatea achiziţiei de companii/portofolii şi utilizarea în acest scop a resurselor atrase prin emisiunile viitoare de
obligaţiuni, în condiţiile în care va aprecia că astfel de iniţiative ar genera sinergii şi ca atare valoare adăugată
operaţiunilor.
Managementul Societăţii apreciază că inclusiv faptul că rezultatele obţinute pentru primul semestru din 2021 se aliniază
cu evaluările Fitch Ratings privind o dinamică sustenabilă a afacerii Autonom după incidenţa Pandemiei Covid-19
reprezintă dovada că modelul de afaceri al Societăţii este agil şi durabil, construit pentru a rezista şocurilor neprevăzute
manifestate ciclic în economie. Prin urmare, fondatorii Grupului apreciază că, atât Societatea, cât şi Grupul din care face
parte se găsesc la începutul unui nou ciclu de creştere accelerată şi sustenabilă.
în fiecare dintre exerciţiile financiare încheiate de la adoptarea IFRS, Societatea a respectat limita asumată prin Prospectul
privind admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor AUT24E, aprobat de ASF prin Decizia nr. 1486 din 27 noiembrie
2019, pentru indicatorul Datorie Financiară Netă/ EBITDA, respectiv un nivel al acestuia de cel mult 3,5. Această limită
a fost respectată inclusiv în exerciţiul financiar 2020, unul dintre cele mai provocatoare pentru mediul de afaceri din
Romania. Cu toate acestea, deşi managementul se aşteaptă ca în cursul obişnuit al activităţii Societăţii valoarea
indicatorului Datorie Financiară Netă/ EBITDA să fie una similară cu cea înregistrată în ultimii ani, este posibil ca, în
mod excepţional, nivelul acestui indicator de sustenabilitate a îndatorării să înregistreze o uşoară creştere (spre exemplu,
în eventualitatea unor condiţii de piaţă generate de evoluţia imprevizibilă a Pandemiei COVID-19 sau de evenimente
similare sau a unor decizii de management privind dezvoltarea Societăţii (inclusiv prin achiziţii de portofolii sau societăţi
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cu aclivitâţi similare sau complementare celor desfăşurate de Societate) care implică asumarea unor datorii financiare
suplimentare semnificative). Din acest motiv, Societatea a optat pentru asumarea concretă a angajamentului financiar
privind indicatorul Datorie Financiara Netă/ EBITDA prin Condiţiile Finale relevante.

Strategia de Sustenabilitate a Societăţii
Societatea şi-a definit Strategia de Sustenabilitate în 2021. Prin implicarea alături de toate părţile interesate. Societatea îşi
propune să consolideze dezvoltarea durabilă a comunităţii, contribuind, pe lângă impactul local, la un impact global
pozitiv.
Având în vedere provocările majore cu care se confruntă planeta. Societatea este conştientă de faptul că acţionând înainte
de a ajunge în puncte critice şi ireversibile, va reuşi să planifice această transformare în timp util, mai degrabă decât să
reacţioneze şi să se adapteze ta ea.
Societatea consideră sustenabilitatea ca pe o abordare holistică care influenţează toate procesele sale interne şi externe,
cu o abordare de sus în jos. Pentru a deveni o companie rezilientă, consideră conceptele de sustenabilitate ca fiind un
domeniu de interes principal pentru dezvoltarea sa continuă şi pentru intervenţia pe piaţă în industria în care activează.
Astfel, Societatea este determinată să încorporeze în toate ariile sale de activitate practici care să îi îndrume performanţa
sustcnabilă.
>
O etapă importantă considerată de Societate a fost identificarea şi definirea aspectelor de materialitate, pentru a avea o
viziune clară asupra rezultatelor la ^ivel de mediu, social şi de guvernanţă, dar mai ales cu privire la impactul pe care
abordarea Societăţii îl are asupra părţilor interesate.
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în cadrul Strategiei de Sustenabilitate, Sbpietatea şi-a stabilit ţinte şi obiective specifice, pe trei piloni, respectiv mediu
(prietenoşi cu planeta), oameni şi comunitate (prietenoşi cu oamenii şi comunitatea din care face parte) şi afaceri şi
guvernanţă sustcnabilă (prietenoşi cu partenerii acesteia).
Reducerea intensităţii operaţionale a CO;cu 25% până în 2025 şi respectiv
cu 51 % până în 2030;
P ilon-M ediu

Contribuţia la o economie circulară prin diminuarea utilizării hârtiei în
activităţile administrative şi operaţionale cu 10 % pe an;
50% rată de reciclare pentru ulei şi anvelope uzate până în 2030.
Implicarea în problemele comunităţii, respectiv în domeniul educaţiei,
dezvoltând proiecte cu impact ridicat;

Pilon - Oameni & Comunitate

Investiţie de minim 2% din profit în proiecte comunitare;
Evoluează. Zilnic. Dezvoltarea personală a angajaţilor.
Afaceri conduse de transparenţă şi simplitate, cu accent pe responsabilitatea
sustenabilităţii;

Pilon - Afaceri şi Guvernanţă
Sustcnabilă

Rată ridicată dc satisfacţie a clienţilor (Scorul de satisfacţie a clienţilor NPS)'
Optimizarea resurselor şi proceselor prin digitalizare;
Top 5 în industria din România în ce priveşte vizibilitatea afacerii şi gradul
de conştientizarea a mărcii.

Pentru a avea o guvernanţă clară a obiectivelor sale strategice şi pentru a obţine rezultate, la nivelul Societăţii s-a creat o
structură de guvernanţă care să promoveze activităţi de afaceri sustenabile, pornind de Ia planificare strategică până la
operare şi implementare. în consecinţă, a fost înfiinţat un comitet de sustenabilitate, condus de domnul Marius Ştefan şi
compus din directori cu diferite funcţii în organizaţie. Comitetul de sustenabilitate se va reuni de două ori pe an şi va
efectua o evaluare a managementului sustenabilităţii. Pe teme specifice, reprezentanţii oricărei alte echipe pot fi, de
asemenea, invitaţi, după caz.

Pentru implementarea Strategiei de Suslenabilitate, Societatea îşi propune să investească atât capital financiar, cât şi uman
şi social. Societatea este conştientă de impactul generat de serviciile furnizate, ia nivel de mediu, social şi guvernantă şi
este hotărâtă să crească numărul acţiunilor care îi vor conduce activitatea în zona de mobilitate sustenabilă.
Pentru a defini mai bine impactul global asupra mediului, Societatea a considerat relevant să analizeze din perspectivă
holistică emisiile de gaze cu efect de seră (Greenhouse Gas - GHG) rezultate din activităţile sale, având în vedere
perspectiva ciclului de viaţă (în aval, activitate, în amonte).
Pentru inventarierea emisiilor de CO2 aferente anilor 2018 - 2020, Societatea a beneficiat de sprijinul Denkstatt Romania
S.R.L., un consultant extern, membru în INOGEN Alliance, cu o experienţă recunoscută în domeniul sustenabilităţii şi al
consultantei în Europa Centrală şi de Est. Pentru a obţine cele mai precise rezultate, a fost utilizată metodologia standard
a Protocolului GHG (Greenhouse Gas Protocol), aducând astfel o imagine de ansamblu asupra nivelului de emisii pentru
fiecare dintre cele trei domenii de aplicare (domeniul 1, 2 şi limitat 3).
Pe baza acestor date de intrare, rezultatele în ce priveşte amprenta de carbon corporativă a Societăţii sunt următoarele:
Emisii T otale GHG

Sursa emisiilor
Domeniul I

2018

2019

2020

tC O :

tCO:

tCO>

191

253

262

Domeniul 2

69

107

78

Domeniul 3

21,604

34,004

37.909
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întrucât evaluarea a arătat că emisiile indirecte din domeniul de aplicare 3, rar declarate de către companiile din sector,
sunt responsabile pentru mai mult de 99% din emisiile totale, conform celui mai recent inventar GHG, emisiile de CO2
legate de flota operaţională au devenit sursa cu cel mai mare potential de atenuare.
Analiza riscurilor climatice legate de activitatea Societăţii ar putea fi realizată prin implementarea Cadrului TCFD (Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures) până cel târziu la mijlocul anului 2022. De asemenea, tot până la mijlocul
anului 2022, Societatea îşi propune să aprofundeze analiza scenariilor bazate pe obiective ştiinţifice de reducere a
emisiilor aliniate obiectivelor SBTi (Science Based Targets). Societatea îşi propune să înţeleagă mai bine dacă se poate
angaja şi în ce măsură ar putea să respecte obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care sunt în
conformitate cu nivelul de decarbonizare necesar pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris. Acest lucru va ft
făcut având în vedere limitările actuale pentru domeniile de aplicare I şi 2 din cadrul SBTi şi relevanta pentru activitatea
de bază a Societăţii, în calitate de companie furnizoare de mobilitate.
A fost efectuată o analiză internă a scenariilor pentru a identifica modul în care Societatea poate acţiona în direcţia unui
plan de atenuare de 2 grade Celsius, având în vedere dezvoltarea afacerii sale şi efortul de substituie a flotei operaţionale,
luând în considerare creşterea ponderii „flotei verzi”, într-un orizont de timp mediu şi lung 2020 - 2025 - 2030.
Societatea a evaluat scenariile sale de substituţie a flotei, luând în considerare perspectiva pieţei şi, de asemenea, punerea
în aplicare a noilor cerinţe legale ale UE în domeniul transporturilor. Aceste scenarii au ajutat Societatea să înţeleagă mai
bine principalul indicator de sustenabilitate faţă de care ar trebui să se se poata angaja pe termen mediu şi lung.
Descrierea obiectivelor relevante de sustenabilitate
Fiind o companie a cărei strategie şi model de afaceri ţintesc o dezvoltare sustenabilă, cu un obiectiv major de a avea un
impact pozitiv prin toate activităţile sale, Societatea a decis să lanseze un program de ofertă de obligaţiuni, inclusiv cu
posibilitatea de a emite Obligaţiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate, fondurile ob(inute având ca destinaţie
finanţarea generală a activităţii. Acest lucru îi va permite să îşi îndeplinească Obiectivele de Performanţă în Sustenabilitate
şi să contribuie la dezvoltarea pieţei de capital din România cu instrumente sustenabile.
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Societatea îşi doreşte să susţină cele mai bune practici, astfel cum sunt reflectate în Principiile ICMA privind Obigaţiunile
Corelate cu Ohiective de Sustenabilitate: , şi, prin urmare, a formulat un Document Cadru privind Obligaţiunile Corelate
cu Obiective de Sustenabilitate.
în acest sens, se angajează să obţină rezultate specifice, considerate materiale, esenţiale şi relevante pentru activitatea pe
care o desfăşoară, setând parametri de timp ambiţioşi pentru atingerea Obiectivelor de Performanţă în Sustenabilitate.
Documentul Cadru va sta la baza emisiunilor de obligaţiuni realizate după publicarea acestuia în secţiunea dedicată de pe
website-ul propriu, www.auionom.ro/sustenahilitate. Următoarele 5 componente formează bazele Documentului Cadru
privind Obligaţiunile Corelate cu Obiective de Sustenabilitate.
1.

Selecţia Indicatorului Cheie de Performanţă

Principalele activităţi ale Societăţii ar putea duce la un impact considerabil asupra mediului, mai ales în termeni de emisii
C 0 2.
Având în vedere că serviciile oferite de Societate ar putea determina o potenţială creştere în timp a numărului de maşini
din flota operaţională, aceasta consideră că este important să evalueze impactul creşterii, luând în calcul şi noile cerinţe
ale (i) Directivei (UE) 2019/1161 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei
2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
(„Directiva UE 1161/2019”) precum şi ale (ii) Regulamentului (UE) 631/2019 a Parlamentului European şi al Consiliului
din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi şi pentru
vehiculele utilitare uşoare noi şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 şi (UE) NR. 510/2011 („Regulamentul
UE 631/2019”) pe care Societatea, ca entitate, ar trebui să le respecte. Directiva UE 1161/2019 împreună cu Regulamentul
UE 631/2019 stabilesc, de la I ianuarie 2025, un obiectiv de reducere cu 15% comparativ cu obiectivul din 2021 pentru
emisiile medii ale parcului de autovehicule noi şi de la 1 ianuarie 2030, o reducere cu 37,5%/ 31% comparativ cu
obiectivul din 2021 pentru emisiile mediiale parcului de autovehicule noi, ambele în termeni WLTP (Worldwide
Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure).
De asemenea, având îno/edere potenţialul pieţei şi obiectivul stabilit prin Directiva UE 1161/2019, pentru România este
prevăzută o ţintă minimă de achiziţii pentruponderea vehiculelor uşoare nepoluante deaproximativ 18,7%, începând cu
luna august 2021.
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în urma analizei scenariilor de substituţie, corelată cu perspectiva pieţei şi întărirea cerinţelor legislaţiei europene în
domeniul transportului. Societatea consideră că principalul indicator de sustenabilitate pe care ar trebui să şi-l asume şi
monitorizeze pe termen mediu şi lung este WLTP gCCh mediu/km pentru flota operaţională, având ca nivel de referinţă
anul 2020. Scenariile au luat în calcul o creştere a flotei operaţionale de aproximativ 140%. Indicatorul Cheie de
Performanţă a fost ales având în vedere materialitatea sa în activitatea Societăţii, aşteptările şi influenţa părţilor interesate,
precum şi faptul că este esenţial şi relevant pentru afacerea desfăşurată.
2,

Calibrarea Obiectivetor de Performanţă în Sustenabilitate

Având ca baza Strategia de Sustenabilitate şi analiza de materialitate efectuată, Societatea se angajează să diminueze
intensitatea emisiilor de CO2 cu 51% până în 2030, cu un obiectiv intermediar de 25% până în 2025, pornind de la un
nivel de 154 gCOî/km în 2020 la 115,13 gCOş/km în 2025 şi 75,87 gCO/km în 2030, în termeni WLTP. Ca urmare,
obiectivele asumate prevăd o reducere în termeni absoluţi a emisiilor medii de COi ale flotei operaţionale active la finalul
anului 2025 de 38,5 mediu CCLg/km, respectiv de 78,54 mediu CChg/km la finalul anului 2030, faţă de nivelul de
referinţă.
Pornind ca istoric de la nivelul din 2018, având în vedere obiectivele menţionate în Strategia de Sustenabilitate a Societăţii,
planul de acţiune pentru realizarea Obiectivelor de Performanţă în Sustenabilitate este prezentat în tabelul de mai jos:
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Ţintă/
Obiectiv
Reducerea
imensităţii
operaţionale a
C02 cu 25%
până în 2025 şi
cu 51% până în
2030

Definiţie
Indicator Cheie
de Performanţă
WLTP gC02
mediu/km pentru
fiota
operaţională

R .

R .

149,71

154,14

Nivel de
referinţă 2021
2022
2023
2024
2025
2030
2020_____________________________________________

153,57

144,51

136,48

130,26

124,86

115.13

75,87

Pornind de la analizele întreprinse şi bazându-se pe Strategia de Sustenabilitate dezvoltată, printre măsurile pe care
Societatea le prevede pentru a atinge aceste Obiective de Performanţă în Sustenabilitate se numără următoarele:
creşterea procentului de vehicule “verzi” (cu emisii scăzute de dioxid de carbon, hibride şi electrice) din totalul
vehiculelor deţinute/ leasing sau închiriate cu cel puţin 15-18% până în 2025 şi un potenţial obiectiv pe termen
lung de aprox 35%-40%, dacă condiţiile pieţei vor permite;
modelarea financiară pentru impactul asupra substituţiei prognozate şi reale, în luna ianuarie a fiecărui an,
începând cu anul 2022;
studiu de prefezabilitate pentru staţiile de încărcare electrică fotovoltaică în locaţiile proprii din ţară, până la
jumătatea anului 2022;
analiza angajamentului potenţial faţă de SBTi şi examinarea mai detaliată a scenariilor de scădere potenţială,
până la jumătatea anului 2022;
analiza potenţialului de punere în aplicare a cadrului TCFD, până la jumătatea anului 2022;
crearea de campanii de conştientizare pentru clienţi si produse dedicate acestora, pentru a c
autovehicule cu emisii de C 02 diminuate (LEV- Low Emission Vehicles) în sistem de leasing operaţional/ renta-car.
Mai mult, având în vedere emisiile de CCh şi importanta impactului global. Societatea a prevăzut şi alte masuri pentru a
atenua impactul, prezentate în detaliu pe website-ul propriu (www.autonom.ro/sustenabilitate).
3.

Caracteristicile obligaţiunilor

Pentru orice emisiune de obligaţiuni în baza Documentului Cadru, în cazul în care Obiectivul de Performanţă menţionat
în Condiţiile Finale relevante nu a fost atins la data de observare relevantă. Societatea va plăti o primă, sub forma unei
dobânzi ajustate pozitiv. Rata Dobânzii Ajustată Pozitiv, momentul şi mecanismul de plată a Dobânzii Ajustate Pozitiv
vor 0 specificate în Condiţiile Finale relevante.
4.

Raportarea

Intensitatea medie a emisiilor CO2 pentru flota activă (în gCCh/km) exprimată în termeni WLTP va fi raportată anual de
Societate în Raportul Anual - Secţiunea Non-financiară (în 2021) sau în Raportul Anual de Sustenabilitate (în plan
începând cu 2022), care va fi publicat în secţiunea dedicată de pe website-ul Societăţii (www.autonom.ro/sustenabiliiate).
5.

Verificarea

Societatea a obţinut şi a făcut publică o Opinie Externă Independentă emisă de Sustainalytics, un consultant cu expertiză
recunoscută în zona de mediu şi social, prin care se confirmă alinierea Documentului Cadru privind Obiectivele de
Sustenabilitate cu Principiile ICMA privind Obligaţiunile Corelate cu Obiective de Sustenabilitate. Opinia Externă este
disponibilă în secţiunea dedicată de pe website-ul Societăţii (www.autonom.ro/sustenahilitate).
Societatea va efectua o verificare externă şi independentă a nivelului de performanţă pentru Indicatorul Cheie de
Performanţă asumat, printr-un consultant extern independent, cu o asigurare limitată a răspunderii. Verificarea
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performanţei Indicatorului Cheie de Performanţă va fi disponibilă public sub forma unui certificat de verificare cu
răspundere limitată publicat în secţiunea de Sustenabilitate de pe website-ul Societăţii (www.autonom.ro/sustcnahilitate).
Verificarea va fi e fe c tu a ^ ^ M Y ^ ^ i cel puţin până când data/ perioada relevantă pentru realizarea Obiectivului de
Performanţă în Sustetâjfiiliţate a fost aSmjsă şi în corelare cu orice Eveniment Declanşator specificat în Condiţiile Finale
relevante.
/|
.^
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Aspecte privind ratingul afrîhlfiî de agenţia Fitch Ratings
Societatea a contractai începând cu 2020 servicii de rating de la agenţia de rating Fitch în vederea punerii la dispoziţia
investitorilor de pe pieţele de capital, a finanţatorilor şi a celorlalţi parteneri a unei evaluări independente cu privire la
situaţia financiară a Autonom Services S.A,, a riscurilor asociate afacerii şi a elementelor critice care influenţează
sănătatea afacerii sale.
Fitch a atribuit pe 10 iunie 2020 pentru Societate ratingul IDR (Long Term Issuer Default Rating) „B+” cu perspectivă
Negativă, şi un rating de „B-"/RR6 pentru datorii negarantate cu rang prioritar (senior unsecured debt). Ulterior, pe 4
iunie 2021, Fitch a revizuit perspectiva Long-Term Issuer Default Rating (IDR) de la Negativa la Stabilă. în comentariul
privind decizia sa, Fitch a notat faptul că revizuirea perspectivei reflectă performanţa financiară puternică a Societăţii de
la debutul Pandemiei COVID-19, în special în ceea ce priveşte profitabilitatea, calitatea activelor, finanţarea şi
lichiditatea. Decizia Fitch a intervenit în condiţiile în care agenţia a apreciat dinamica adecvată a profitabilităţii Societăţii
în 2020, susţinută de un model de afaceri cu dependenţă limitată de închirierile pe termen scurt, o calitate bună a activelor
şi o echipă de conducere experimentată. în plus, modelul de afaceri bazat pe clienţii corporate din categoria IMM, cu
marje ridicate şi expunerea moderată la dinamica turismului şi traficului aerian, contribuie, în opinia agenţiei, la o
vulnerabilitate redusă a poziţiei financiare a Societăţii. în cazul unor viitoare perioade de lockdown şi scăderi ale
volumului de trafic internaţional.
Pentru Societate reprezintă un detaliu important faptul că măsurile luate în 2020 pentru a răspunde provocărilor Pandemiei
COVID-19 au fost recunoscute şi apreciate de Fitch. Managementul Societăţii consideră o realizare importantă
îmbunătăţirea performanţelor Societăţii în viziunea unei agenţii independente şi promovarea de la o perspectivă negativă,
la una stabilă în doar un an, în condiţiile în care perioada parcursă a fost una dintre cele mai provocatoare de până în
prezent pentru întreaga industrie de mobilitate. Managementul Societăţii consideră că performanţa consemnată de la
incidenţa Pandemiei COVID-19 se datorează principiilor în baza căreia a fost construită afacerea Societăţii care constau
în valoare sustenabilă, autonomie şi prudenţă.
Sinteză privind factori cheie care influenţează rezultatul operaţional al Societăţii
Rezultatul operaţional al Societăţii este afectat de o serie de factori care se manifestă la nivelul economiei, precum şi în
industriile în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de diferiţi factori operaţionali specifici.
Condiţiile economice generate
Dinamica afacerilor şi a profitabilităţii Societăţii este în mod firesc sensibilă la condiţiile generale ale mediului
macroeconomic din România. Acestea au fost pozitive în ultimii ani (exceptând evoluţia generată de Pandemia COVID19 detaliată mai jos). Societatea beneficiind de dinamica în creştere a venitului disponibil al populaţiei şi a consumului
care au alimentat o cerere în trend ascendent pentru serviciile de închiriere pe termen scurt (rent-a-car) şi respectiv pe
termen lung (leasing operaţional).
Dinamica economiei în anul 2020 a fost marcată de apariţia Pandemiei COVID-19 şi de adoptarea de măsuri de
restricţionare a mobilităţii necesare prevenirii răspândirii virusului. Economia României s-a contractat cu 3,9%3 în anul
2020, în contextul înregistrării unor contracţii ample ale intensităţii activităţilor economice ce s-au manifestat sincronizat
1 BNR, Raportul asupra stabilitatii financiare, iunie 2021

la nivel global. Conform estimărilor Comisiei Europene4, economia României este aşteptată să crească cu 5,1 % în cursul
anului 2021, urmata de un avans de 4,9% în 2022. Cu toate acestea, perspectivele privind condiţiile macroeconomice şi
financiare continua să fie caracterizate de incertitudine. Ca urmare a Pandemiei COVID-19, s-au amplificat tensiuni
specifice la nivelul echilibrelor macroeconomice interne. Necesitatea implementării masurilor economice de combatere
a efectelor pandemiei a determinat o adâncire a deficitului bugetar (9,7% din PIB în anul 2020, respectiv 101,9 miliarde
lei), situând-se peste nivelul înregistrai în 2019(4,6% din PIB, respectiv 48,6 miliarde lei), în condiţiile unei ţinte propuse
de 3% până în anul 2024.
O eventuală încetinire sau recesiune a economiei locale s-ar reflecta în mod negativ în ceea ce priveşte marea majoritate
a parametrilor operaţionali ai Societăţii. Condiţiile macroeconomice nefavorabile se pot concretiza înlr-o creştere a ratei
şomajului şi în reducerea consumului intern şi a încrederii consumatorilor, ceea ce inevitabil ar rezulta într-o scădere a
cererii pentru servicii de mobilitate (cu precădere a cererii pentru serviciile de închiriere pe termen scurt). în schimb,
leasingul operational este mai puţin sensibil la o scădere a intensităţii activităţilor generatoare de valoare adăugată din
economie, aşa cum de altfel s-a dovedit în 2020 şi prima jumătate acestui an în cazul Societăţii. Dimpotrivă, cererea de
servicii de externalizare a flotelor auto ar putea să fie încurajată într-un astfel de context economic, dată fiind natura
leasingului operational de produs de optimizare pentru companiile dispuse să renunţe la deţinerea în proprietate a parcului
de autovehicule necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice obiectului de activitate.
Creşterea ratelor dobânzilor
Societatea ar urma să fie afectată în mod negativ în eventualitatea creşterii ratelor dobânzilor în moneda euro, ţinând
seama că majoritatea împrumuturilor sale sunt denominate în euro ia o rată variabilă a dobânzii (EURIBOR plus o marjă).
Acest fapt ar urma să se reflecte în cheltuieli cu dobânzile mai ridicate pentru Societate, ceea ce ^ f^ ^ c ta p ro filu l de
profitabilitate al acesteia. Efectul unei creşteri a dobânzilor în lei ar fi, de asemenea, negaţiy^entru £o$iţ(ate, însă
impactul ar fi mai redus comparativ cu o creştere a dobânzilor în euro.
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Fluctuaţiile cursului de schimb influenţează performanta financiară a Societăţii. Având în vcdei<-ffiitxtrjjc4e aferente
serviciilor de leasing operational şi rent-a-car sunt denominate în EUR, iar în moneda europeană sunt exprimate şi marea
majoritate a datoriilor financiare, dinamica cursului RON/EUR pe piaţă valutară nu riscă să inducă un nivel al cheltuielilor
cu dobânzile care să afecteze direct în mod negativ valoarea indicatorilor financiari asumaţi de Societate. Ţinând seama
că majoritatea cheltuielilor operaţionale sunt denominate în moneda na(iona!ă (personal, asigurări, mentenan(â şi
reparaţii), rezultă că profitabilitatea Grupului ar fi favorizată într-un scenariu de depreciere al RON faţă de EUR. Pe de
altă parte, reevaluarea la fiecare dată de realizare a situaţiilor financiare a poziţiilor în valută din bilanţul contabil,
generează venituri nerealizale şi respectiv cheltuieli nerealizale din diferenţe de curs valutar care au un impact asupra
contului de profit şi pierdere, fără a avea însă un efect negativ sau pozitiv asupra situaţiei fluxurilor de numerar dat fiind
că sunt elemente care nu presupun ieşiri de numerar.
Mediul competiţional
Atât piaţa de leasing operational pentru autovehicule, cât şi cea a serviciilor de închiriere pe termen scurt (rent- a-car)
sunt foarte competitive, fiind controlate de un număr redus de operatori. Din această perspectivă, situaţia din România
este în mare măsură o replică a concentrării de pe pieţele internaţionale. în cazul leasingului operational, pia[a de profil
este dominată de furnizori de servicii care sunt afiliaţi unor operatori globali (Arval, ALD Automotive, LeasePlan), afiliaţi
unor producători de autovehicule (Porsche Mobility, RCI Finanţare) sau afiliaţi unor instituţii financiare (Unicredit
Leasing Fleet Management, BCR Fleet Management) şi care ar putea beneficia de condiţii favorabile la achiziţionarea
autovehiculelor pentru flotă, respectiv de termeni favorabili de finanţare. De asemenea, la rândul său, piaţa serviciilor
rent-a-car din România, este dominată de grupurile multinaţionale de profil, precum Avis, Europcar, Sixt, Hertz şi
Enterprise care sunt prezente pe pieţele mature.
Astfel, dat fiind nivelul de concentrare ridicat al pieţelor de profil, ce sunt controlate autoritar de jucători strategici
4 BNR. Raportul asupra stabilitatii financiare, iunie 2021
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transfrontalierl, unii dintre concurenţii actuali şi potenţiali ai Grupului pol avea mai multă experienţă, un brand mai
cunoscut, o bază mai mare de clienţi sau resurse financiare, tehnice sau de marketing mai consistente decât Grupul.
Concurenţa crescută şi acţiunile neprevăzute ale competitorilor, inclusiv prin politicile agresive de preţuri, ar putea
conduce la o presiune negativă asupra preţurilor serviciilor de leasing operaţional şi a celor de închiriere pe termen scurt.
Acest fapt ar putea induce o scădere a cotei de piaţă a Grupului, aspecte care ar putea avea un impact negativ semnificativ
asupra activităţilor şi perspectivelor acestuia, afectând potenţialul său de creştere, rezultatele operaţionale şi situaţia sa
financiară. Cu toate acestea, în 2020 şi primul semestru din 2021, Societatea şi-a consolidat cotele de piaţă în mod
profitabil, ca măsură a valenţelor modelului său de afaceri şi deciziilor luate în condiţiile incidenţei pandemiei COVID
19, care au demonstrat o rezilienţă mai ridicată faţă de competitori, precum şi o capacitate de a capitaliza condiţiile dificile
de piaţă în oportunităţi de dezvoltare afacerilor sale atât pe segmentul leasing operaţional, cât şi rent-a-car.
Pentru detalii referitoare la mediul compeliţional dc pieţele de leasing operaţional şi rent-a-car, vă rugăm să consultaţi
secţiunea “Industria în care operează Societatea
Vânzarea autovehiculelor din flota auto (remarketing)
O activitate complementară pentru Grup se referă la vânzarea autovehiculelor rulate ce au fost utilizate în activitatea de
leasing operaţional şi respectiv rent-a-car. Astfel, societăţile de leasing şi închirieri de autovehicule pe termen scurt sunt
expuse la potenţiale pierderi din operaţiunile de vânzare a unui autovehicul, atunci când preţul de vânzare este mai mic
decât valoarea contabilă. Aceasta rezultă prin ajustarea costurilor de achiziţie cu cheltuielile de amortizare şi depreciere
înregistrate de la momentul achiziţiei până la cel al vânzării, astfel încât să se înregistreze o depreciere a valorii
autovehiculului către valoarea reziduală estimată iniţial pentru autovehicul. Orice modificare a preţurilor de pe piaţă
autovehiculelor rulate poate, prin urmare, să aibă un efect negativ asupra veniturilor pe care Grupul este capabil să le
genereze din vânzările de autovehicule rulate. In scopul asigurării unui preţ de vânzare al autovehiculelor cât mai ridicat,
Grupul utilizează trei centre de vânzare a autovehiculelor rulate care îi permit să vândă direct către cumpărători, în
condiţiile în care vânzarea directă către retail asigură un preţ mediu de vânzare mai ridicat decât cel efectiv “realizat” prin
intermediari.
Pentru detalii referitoare la riscul de valoare r j ^ i j ^ A v ă rugăm să consultaţi secţiunea “Societatea ar putea să nit
reuşească să vândă autovehiculele rulate la ja fu r ile dontq^eea ce ar putea determina înregistrarea unor pierderi “ din
cadrul capitolului '''Factori de risc".
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Grupul acordă o atenţie deosebită modului dcsşjSteigţicSy'clienţilor pentru serviciile de leasing operaţional, în vederea
gestionării procesului de luare a deciziei de finanţare a clienţilor, precum şi în ceea ce priveşte monitorizarea
comportamentului de plată al acestora, în vederea înscrierii în termenii contractuali. Un aspect notabil a fi menţionat se
referă la faptul că în cadrul colaborării derulate cu BERD pe mai multe paliere operaţionale, Societatea a beneficiat, în
2017, de asistenţă din partea acestei instituţii financiare în ceea ce priveşte rafinarea politicii sale de analiză a riscului
comercial.

Politica de credit comercial

Semnarea unui contract de leasing operaţional este precedată de un proces riguros de analiza internă şi de aplicare a unei
metodologii tip scoring în funcţie de care se stabilesc condiţiile de finanţare şi garanţiile solicitate. Clienţii sunt practic
clasificaţi în patru categorii: risc Toarte scăzut (blue chip), regular cu risc scăzut, regular cu risc mediu, risc ridicat
(nefinanţabil). Disciplina în procesul de analiză şi selecţie a clienţilor, în special în cadrul activităţii de leasing operaţional
s-a constituit într-o caracteristică a modelului de afaceri al Societăţii care o diferenţiază faţă de competiţie şi este
considerată un avantaj competitiv major care explică creşterea robustă în condiţiile unei calităţi ridicate a creanţelor, în
pofida faptului că IMM-urile reprezintă principala categorie de clientelă vizată.
în maximum două luni de întârziere de la plata ratei de leasing scadenţe. Grupul reintră în posesia activelor (adică a
autovehiculelor care au iăcut obiectul contractului de leasing operaţional). Autovehiculele respective, relurnate anticipat
din contractele de leasing operaţional pot fi utilizate de Grup în activitatea de rent-a-car, mai ales în situaţia în care
evenimentul a survenit în prima parte a derulării contractului de leasing. Aceaslă complementaritate între liniile de afaceri,
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reflectată în posibilitatea de a permuta activele Grupului de la o activitate la alta, reprezintă un avantaj competitiv pentru
Societate în ceea ce priveşte opţiunile disponibile din punctul de vedere al managementului riscului.
Pentru detalii referitoare la gestiunea riscului de credit comercial vă rugăm să consultaţi secţiunea “Politica de credit
comercial“ din cadrul capitolului “Descrierea emitentului“.
Politica de asigurare, repa raţii şi mentenanţă a flotei de autovehicule
Grupul încheie asigurări obligatorii dc răspundere civilă auto (RCA) pentru autovehiculele deţinute, în acord cu legislaţia
în vigoare. în ceea ce priveşte politica de asigurări facultative CASCO, strategia Grupului constă în asigurarea în proporţie
semnificativă (circa 70% din flota Societăţii la nivelul lunii iunie 2019) a riscului de daună totală, în timp ce doar pentru
aproximativ 42% din flotă sunt încheiate polite CASCO, cu franşiză mare.
Astfel, în urma experienţei din anii anteriori, Grupul a considerat că este mai eficient să-şi asume într-o măsură
substanfială cheltuielile de repara(ii şi piese de schimb aferente accidentelor în care este implicată fiola sa, comparativ cu
abordarea standard de a plăti prime de subscriere pentru asigurări CASCO aferente întregului parc auto.
Implementarea de către Grup a acestei strategii de gestiune a daunelor a fost posibilă în condiţiile în care aceasta dispune
de o re{ea de 46 agen(ii unde are alocată o echipă tehnică de circa 50 de angajafi la nivel national. Astfel, dezvoltarea
internă a capabilităţilor de constatare a daunelor şi de gestionare a relaţiilor cu companiile de asig u ră^şţ^fţice-u rile
partenere se constituie într-un element de optimizare al cheltuielilor şi ca atare înlr-un avantaj competitiv durabil.'^x
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Politica de resurse umane
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Grupul acordă o atenţie deosebită politicilor sale de resurse umane şi construcţiei unei culturi orgaiiizpţionalc sănălpăse.
Dat fiind modelul său de afaceri, unde un rol major este deţinut de refeaua de 46 agenţii a Societăţii,, ce) 2 directori
regionali care coordonează activitatea la nivel regional sunt esenţiali în execuţia strategiei Grupului. Aceştia au
independentă în ceea ce priveşte deciziile la nivel operational în ceea ce priveşte implementarea strategici de vânzări şi
dezvoltarea afacerii în parametrii [intiţi de management. Echipa de management a Grupului este una foarte stabilă,
directorii regionali având la sfârşitul anului 2020 o vechime de peste 12 ani în cadrul Societăţii, în timp ce directorii de
departament au o vechime de peste 11 ani.
Pentru a minimiza efectele negative ale materializării riscului de a-şi asigura personalul calificat de care are nevoie pe
termen mediu şi lung, Societatea a implementat un plan de succesiune pentru cele mai importante poziţii de management.
Pe de altă parte, în pofida atenţiei acordate strategiei de resurse umane, cheltuielile cu personalul ar putea înregistra un
ritm de creştere peste cel estimat de management în contextul menţinerii condiţiilor dificile pe piaţa forţei de muncă unde
se înregistrează în ultimii ani un deficit de personal calificat în multe zone de specializare.
Pentru detalii referitoare la politica de resurse umane, vă rugăm să consultaţi secţiunea “Managementul şi politica de
resurse umane“
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INDUSTRIA ÎN CARE OPEREAZĂ SOCIETATEA
Prezentare generală
Piaţa leasingului operaţional
Leasingul operational este un instrument de externalizare a flotelor auto, potrivit atât pentru companiile cu parcuri mari
de autovehicule, cât şi pentru firmele mici antreprenoriale care exploatează doar câteva autovehicule. Prin leasing
operational, companiile beneficiază de soluţii personalizate de mobilitate, design-ul produsului putând să fie adaptat la
necesităţile efective ale companiilor. în plus, leasingul operational oferă confortul unei predictibililâţi a costurilor de
exploatare a flotelor auto. O companie plăteşte unui furnizor de leasing operaţional o contribuţie (subscripţie sau rată)
lunară, asemenea unei chirii, care să acopere atât costurile de finanţare şi de depreciere ale autovehiculelor, precum şi
cheltuielile asociate prestării unei game de servicii (asigurare, reparaţii, mentenanţă, înlocuire autovehicul, management
al anvelopelor etc), la care se adaugă o marjă de profit. Firma de leasing rămâne proprietar al autovehiculelor până la
sfârşitul perioadei contractuale, ce poate avea o durată între 12 şi 57 de luni, după care acestea sunt revândute. La finalul
perioadei contractuale, clientul semnează, de cele mai multe ori, un nou contract, reînnoindu-şi flota de autovehicule, în
acord cu n^gîSSpi^'^ilc. Procesul de externalizare materializat printr-un contract de leasing operaţional de lip „full
service" (fsjfe greu reversibil, clienţii dezvoltând astfel o dependenţă ridicată de produsul de leasing operaţional.
r
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Alături
Itslsin^ul o^raţjrîjnal, firmele de profil oferă şi serviciul de management al flotelor de autovehicule deţinute de
companiiike^fb^VesupjA^ furnizarea unui pachet de servicii similare cu cele asociate serviciului de leasing operational.
Singura defcjebire se febril la faptul că furnizorul de leasing operational nu este în acest caz proprietar al autovehiculelor
şi că subscripţta^hofifnu include şi costurile de finanţare şi depreciere ce sunt incluse în rata de leasing.
Digitalizarea în ritm exponenţial a accelerat transformarea leasingului tradiţional către un concept ce potenţează nevoia
de flexibilitate în creştere, respectiv Car-as-a-Service (CaaS) sau Mobility-as-a-Service (MaaS), care se referă la
furnizarea de servicii diversificate şi personalizate orientate către satisfacerea cerinţelor de mobilitate ale clienţilor. Acesta
practic marchează orientarea graduală a cererii, de la deţinerea în proprietate a unui autoturism, către achiziţia de servicii
de mobilitate personalizate, în baza unei subscripţii lunare pe termen lung.
Repere privind piaţa leasingului operaţional în Europa
O imagine relevantă asupra audienţei leasingului operaţional pe principalele pieţe europene este furnizată de un barometru
anual realizat de Arval Mobility Observatory şi Kantar, aflat în 2021 la a 17-a ediţie. Acesta se constituie într-un
instrument de monitorizare a sectorului de leasing operaţional la nivel european. Ediţia din 2021 a "Mobility and Fleet
Barometer” include statistici extinse în urma intervievării managerilor de flote auto din cadrul a 5.197 companii din 17
pieţe europene (Belgia, Cehia, Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos, Polonia, Spania, Elveţia,
Luxemburg, Austria, Danemarca, Portugalia, Finlanda, Norvegia şi Suedia), la care se adaugă Brazilia, Rusia şi Turcia.
Una dintre cele mai importante observaţii ale “Mobility and Fleet Barometer 2021” se referă la faptul că Pandemia
COVID-19 a accelerat trendurile din industrie ce s-au manifestat în anii anteriori şi care se referă în special la accesarea
unor soluţii alternative de mobilitate, precum şi la “electrificarea” pieţei auto care se constituie într-un trend la nivel
global.
Dintre managerii de flote care au fost intervievaţi în cadrul acestui studiu, 45% au apreciat că vor creşte dimensiunea
flotelor lor în următorii trei ani, iar principalele motive sunt legate de creşterea previzională a afacerilor (61% dintre
companii). Cei mai încrezători că vor mări flotele sunt companiile Toarte mari (59%) şi cele mai puţin entuziaste sunt cele
mai mici dintre companii (31%). Doar 8% dintre companii au apreciat că nu vor fi în postura de a-şi mări flota de
autovehicule în următorii trei ani.
Un alt aspect care s-a evidenţiat în ediţia 2021 a barometrului Arval se referă ia faptul că 71% dintre companii au
implementat soluţii alternative de mobilitate pentru angajaţi, acestea reoferindu-se în principal ta alocarea unor bugete de
mobilitate (29% dintre companii) şi corporate-car-sharing (28% dintre companii).

Potrivit ediţiei 2021 a „Mobility and Fleet Barometer”, trendul ascendent ce se manifestă pe piaţă europeană în ceea ce
priveşte audienţa serviciului de leasing operaţional este de aşteptat să fie chiar potenţat în urma crizei generata de
Pandemia COVID-19. Astfel, 61% din companiile care au fost incluse în studiul menţionat iau în calcul să utilizeze în
următorii trei ani această metodă de finanţare a dotelor auto, faţă de un nivel de 39% consemnat în ediţia din 2020. Notabil
este fără îndoială faptul că 23% dintre companiile incluse în studiu au menţionat explicit că vor creşte cu certitudine, în
următorii trei ani, ponderea autovehiculelor externalizate prin intermediul leasingului operaţional. Un aspect important se
referă la creşterea interesului pentru adoptarea leasingul operaţional ca instrument de operare al dotei pe toate palierele
de companii, respectiv din partea firmelor mici (41% dintre companiile din această categorie), firmelor de dimensiune
mijlocie (62%), firmelor mari (74%) şi firmelor foarte mari (79%). Studiul confirmă astfel la nivelul industriei de leasing
operaţional din Europa, chiar şi în cazul pieţelor mature, o creştere a interesului pentru adopţia acestui produs de
externalizare şi cficientizare a cheltuielilor de către companii, în condiţiile unei conjuncturi economice de criză precum
Pandemia COVID-19, ce se manifestă inclusiv prin reducerea vizibilităţii evoluţiilor unor variabile majore din economie.
Explicaţia pentru o audienţă în creştere a produsului de leasing operaţional se referă la faptul că firmele din multe sectoare
preferă să-şi orienteze programele de investiţii în mod preponderent în conexiune cu obiectul lor principal de activitate şi
să utilizeze leasingul operaţional în cazul flotelor lor auto pentru a controla mai eficient costurile operaţionale, permiţând
astfel companiilor să se bucure dc mai multă flexibilitate în a-şi dimensiona investiţiile lor strategice.
Un subiect esenţial în industrie se referă la procesul de electrificare care are o dinamică tot mai alertă, automobilele
electrice şi hibride ocupând deja poziţii semnificative în fiolele auto de pe pieţele mature. O proporţie de 39% dintre
companiile care fac obiectul studiului “Mobility and Fleet Barometer" menţionat mai sus au deja în flote astfel de
autovehicule (hibride, plug-in hibrid, baterie electrică), iar procentul urcă la 70% dacă sunt luate în calcul şi companiile
care intenţionează să adopte automobilul electric în flotele lor în următorii trei ani. Faţă de 2020, se remarcă o intenţie în
creştere a companiilor dc a include în flotele lor astfel de autovehicule. Astfel, potrivit studiului “Mobility and Fleet
Barometer” menţionat mai sus, proporţia companiilor din studiu care au în fiolă sau intenţionează să includă în flotă în
următorii trei ani un autovehicul hibrid a crescut de la 40% în 2020, la 60% în 2021, în timp ce în cazul autovehiculului
electric ponderea companiilor a crescut de la 38% în 2020, la 53% în 2021. Doar în Polonia spre e^aopjuyjste elocventă
intenţia manifestată în 2021 de a fi incluse în flote autovehicule cu baterie electrică de către l^ ^ u in tre corfipaţiii, faţă de
3% în 2020.
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Catalizatorii procesului de electrificare sunt consideraţi a fi disponibilitatea unui număr tOf^ikftffîiţib^Taiiîm'ehiculc
utilizând tehnologie neconvenţională, politicile dc CSR adoptate de companii, oportunităţi reducerii (mor costuri
(cheltuieli cu combustibili, stimulente fiscale etc.), precum şi adoptarea unor politici guvernamfenftte'rt& rfctivc în ceea
ce priveşte regimul de trafic şi poluare al autovehiculelor convenţionale. Un detaliu important cu privire la dinamica
procesului de electrificare se referă la nivelul costului total al deţinerii unui autovehicul (indicatorul Total Cost of
Ownership -TCO), care în cazul celor cu baterie electrică ar urma să fie similar sau mai mic decât costul efectiv asociat
autovehiculelor convenţionale. Acesta ar fi un moment de inflexiune critic în ceea ce priveşte creşterea audienţei
automobilului electric, care ar fi de aşteptat astfel să înregistreze rate de adopţie ridicate în următorii ani şi, ca atare,
ponderea sa în cadrul flotelor comerciale este previzionat să crească susţinui de-a lungul acestei decade. Astfel, conform
“Mobility and Fleet Barometer 2021", în trei ani de zile, în medie, o treime din flotele auto ar putea fi reprezentate de
autovehiculele electrice.
Totuşi, rămân notabile barierele care limitează încă viteza procesului de electrificare, acestea fiind reprezentate în
principal de preţurile autovehiculelor electrice şi de infrastructura de încărcare a bateriilor electrice, încă insuficient de
dezvoltată. Astfel, dintre cele 250.000 puncte de încărcare la nivelul EU, Marii Britanii şi Turciei, 75% sunt concentrate
în Franţa, Germania, Olanda şi Marea Britanie. De asemenea, un detaliu important se referă la faptul că 90% din punctele
de încărcare sunt localizate în cadrul clădirilor de birouri şi al locuinţelor personale.
Un alt instrument recunoscut de monitorizare al industriei de leasing operaţional din Europa este barometrul Leaseurope
Index, care monitorizează, cu frecvenţă trimestrială, evoluţia situaţiei financiare şi a dinamicii afacerilor pentru 23 de
companii selectate din rândul celor mai importanţi jucători de pe piaţă de leasing operaţional din Europa. Potrivit acestuia,
veniturile operaţionale agregate ale companiilor de leasing operaţional ce fac obiectul acestui studiu, au scăzut cu 2,9%
în 2020 faţă de 2019, iar provizioanele pentru deprecierea creanţelor au crescut cu 66%, rezultanta acestor evoluţii fiind
o ajustare a profitului brut cu 28,4%. Din punctul de vedere al valorii noilor contracte generate de companiile de leasing

69

operaţional, acestea au scăzut cu 12% în 2020 faţă de 2019. în ansamblu, performanţa companiilor de leasing operaţional
poate fi astfel considerată drept rezilienţă prin raportare la amplitudinea şocului general de Pandemia COVID-19 asupra
multor sectoare de activitate din cadrul economiilor europene.
Un element structural important se referă la faptul că, la nivel european există puţini operatori de leasing de dimensiuni
relevante care să fie independenţi de marile grupuri financiar-bancare sau de grupurile industriale. Totuşi, odată cu
creşterea complexităţii ofertelor de mobilitate, cu evoluţiile tehnologice accelerate şi cu sofisticarea cerinţelor clienţilor,
vom asista probabil tot mai mult la apariţia firmelor independente în piaţa de mobilitate, care vor influenţa şi industria de
leasing operaţional.
Piaţa leasingului operaţional în România
în România adopţia leasingului operaţional a crescut gradual, pe măsură ce companiile mari, din rândul multinaţionalelor
şi ulterior cele dc dimensiune mijlocie şi mică au conştientizat beneficiile cxlcrnalizării flotei auto, prin prisma impactului
pozitiv asupra eficienţei operaţionale şi a creşterii predictibilităţii evoluţiei acestei poziţii de cheltuieli importante în
structura cheltuielilor operaţionale totale. Astfel, potrivit Asociaţiei Societăţilor dc Leasing Operaţional (ASLO), numărul
de autovehicule operate în regim de leasing operaţional a crescut de la 9.600 în 2007, la peste 65.000 în 2017, în timp ce
ponderea autovehiculeloi^jţpţţţiciilale tle companiile de leasing operaţional în totalul înmatriculărilor de autovehicule şi
autovehicule uşoare a ^ & c u l de la
în 2007, la peste 10% începând cu 2011 (un nivel maxim de 17,3% s-a înregistrat
în 2013).
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Menţionăm că detaifcdft£it&i*fejţr dimensiunea pieţei care să fie ulterioare anului 2017 nu sunt disponibile la nivelul
ASLO, dar Societatea estimează căjjbfnărul de autovehicule operate în regim de leasing operaţional existente pe piaţă a
depăşit pragul de 75.00bdiLi3?îfişiiuî anului trecut. De asemenea, şi în ceea ce priveşte ponderea înmatriculărilor operate
de companiile de leasing operaţional în totalul înmatriculărilor de autovehicule noi, Societatea apreciază că, probabil,
nivelul acestora va continua să se situeze între 12% şi 20% şi în următorii ani.
Dinamica pieţei dc leasing operaţional din România se găseşte într-un pronunţai trend ascendent în ultimii ani, iar
furnizorii acestui produs activi în piaţă locală consideră că există condiţiile ca audienţa pentru acest produs să crească
substanţial în următorii ani. Motivaţia se referă la faptul că externaiizarea flotelor auto reprezintă pentru companii un
element esenţial de creştere a eficienţei operaţionale pe termen lung. Ca atare, o componentă de marketing strategic a
companiilor de leasing operaţional se referă la eforturile de a familiariza firmele locale, preponderent mici şi mijlocii, cu
caracteristicile privind funcţionarea şi avantajele acestui produs.
Având în vedere că gradul dc penetrare a produsului este încă mic pe piaţa locală (în România sunt înmatriculate peste 7
milioane de autovehicule, din care firmele de leasing operaţional deţin înjur de 1%) şi că ritmul de creştere este susţinut.
Societatea apreciază că potenţialul pieţei este în continuare unul foarte ridicat.
Asemenea pieţelor mature, pe piaţă de leasing operaţional din România există mai multe categorii de operatori. Prima
categorie, şi cea mai importantă, este reprezentată de companiile de leasing cu operaţiuni globale, precum Arval, ALD
Automotive sau LeasePlan, care au filiale şi în România. De remarcat că o parte dintre acestea sunt companii de leasing
afiliate unor grupuri bancare: ALD Automotive (Societe Gdnerale) şi respectiv Arval (BNP Paribas Group). De asemenea,
într-o a doua categorie pot fl incluse companii de leasing operaţional aparţinând unor grupuri bancare regionale sau
naţionale ce sunt active şi pe piaţă de leasing operaţional, cum ar fi Unicredit Leasing Fleet Management şi BCR Fleet
Management. Din rândul grupurilor bancare locale, compania de leasing operaţional a Băncii Transilvania (BT
Operaţional Leasing) a fost preluată de Societate în iunie 2018, aceasta deţinând o poziţie semnificativă pe piaţă de profil
la momentul respectiv. A treia categorie este reprezentată de firmele de leasing afiliate unui producător de autovehicule,
acestea având un focus de business strategic orientat către creşterea volumelor de vânzări pentru brandurile respectivului
producător, aşa cum este cazul Porsche Mobility şi RCI Finanţare. Cea de-a patra categorie de operatori pe piaţa de leasing
operaţional locală se referă la jucători independenţi, ncafiliaţi unui grup bancar sau producător auto. Societatea face parte
din categoria firmelor independente şi este în prezent conform estimărilor interne ale Societăţii cel mai reprezentativ şi
mai dinamic jucător cu capital românesc din această piaţă.
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Societatea şi-a consolidat de-a lungul ultimilor ani poziţia de furnizor strategic de infrastructură de mobilitate în România,
fiind în top 5 jucători atât pe piaţă de leasing operaţional, cât şi în cea de închirieri pe termen scurt. Date fiind valenţele
modelului său de afaceri puternic integrat şi sinergie între cele două linii de afaceri şi bazat pe o reţea de agenţii, Societatea
a ajuns în postura de a II furnizor de servicii, inclusiv pentru mai multe companii relevante de pe piaţă de leasing
operaţional. Aceştia practic “împachetează” în produsele lor inclusiv servicii prestate de Societate sau de alte entităţi din
cadrul Grupului, precum închirierea de autovehicule pe termen scurt (serviciul de înlocuire, serviciul dc pre-livrare),
servicii de asistenţă rutieră şi servicii „door-to-door".
în tabelul de mai jos, prezentăm comparativ o sinteză a datelor financiare disponibile pe website-ul Ministerului
Finanţelor, pentru câteva dintre cele mai reprezentative companii din sector comparabile cu Societatea (în conformitate
cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014).
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Aşa cum se observă în tabelul care include principalii jucători de leasing operaţional din Români^
lânict e ^ u ţja ^ tjs to ^ y a
fost mixtă în privinţa dinamicii cifrei de afaceri în 2020 faţă de 2019, cu excepţia Societăţii, d o ^ u n singur op^â/or
(Arval Service Lease România) înregistrând o creştere a cifrei de afaceri cu 17,9%. Astfel, Societatei, cslţitupuj^dintre
puţinii operatori care a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri pentru activitatea de leasing operaţional în 2D2TT(respecliv
cu 7,55% faţă de anul 2019). în acest fel, Societatea apreciază că a continuat să-şi îmbunătăţească cota de piaţă şi la
nivelul anului trecut, consolidându-şi astfel poziţia în cadrul primilor cinci operatori de leasing operaţional din România,
în acest context este notabilă observaţia privind diferenţierea substanţială a modelului de afaceri al Societăţii faţă de cel
al companiilor de leasing multinaţionale prezente în România. Societatea şi-a definit clientela ţintă ca fiind constituită din
companii din categoria firmelor mici şi mijlocii (IMM) care urmăresc în general externalizarea unei flote până la 100 de
autovehicule de pasageri sau comerciale. în schimb, principalii operatori din rândul multinaţionalelor au vizat după criza
financiară din 2008 în mod preponderent companii mari (cu fiole de până la 3.000 de autovehicule), acest segment fiind
unul foarte competitiv şi cu marje asociate sensibil mai reduse comparativ cu cel al firmelor antreprenoriale locale.
în ceea ce priveşte impactul crizei COVID-19 asupra sectorului, se poate considera faptul că s-a confirmat şi pe piaţa
locală un element structural esenţial în legătură cu produsul de leasing operaţional. Acesta se referă la faptul că, spre
deosebire de finanţările bancare „clasice” şi de închirierea de autovehicule pe termen scurt pentru calatorii, leasingul
operaţional este mai puţin senzitiv la o încetinire sau deteriorare a condiţiilor generale ale mediului de afaceri. Mai mult,
eventualele condiţii adverse de amplitudine moderată în economie sunt chiar de natură să stimuleze unele companii în a
accelera deciziile în ceea ce priveşte utilizarea leasingului operaţional ca modalitate de operare a flotelor lor. Astfel,
contractarea unor servicii de externalizare a flotelor auto poate să fie preferată de corporaţii şi IMM-uri în detrimentul
unor investiţii majore pentru a deţine parcuri auto proprii. Această din urmă politică se poate dovedi ineficientă din punct
de vedere al cheltuielilor de întreţinere pe termen mediu şi cu grad de risc mai ridicat în perioade cu grad mai mare de
incertitudine în mediul economic.
Una dintre cele mai importante activităţi, complementare furnizării serviciilor de închiriere de autovehicule, constă în
vânzarea în condiţii de preţ cât mai favorabile a autovehiculelor rulate, în general după o durată între doi şi cinci ani de
utilizare (durata maximă a unui contract de leasing operaţional de autoturisme fiind, conform reglementărilor în vigoare.
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de maxim 57 luni, reprezentând 80% din durata maximă de funcţionare normală a autoturismelor, stabilită în prezent la
şase ani).
Modalitatea prin care firmele de leasing operaţional şi rent-a-carse pot proteja, înlr-o măsură semnificativă, de o scădere
a preţurilor pe piaţă second-hand, constă în primul rând în dezvoltarea unor canale de vânzare directă către retail ale
autovehiculelor rulate. Astfel, prin dezvoltarea unor centre proprii de vânzare (aşa cum procedează şi Societatea), firmele
de leasing operaţional şi rent-a-car pot să aibă un control mai ridicat asupra acestui proces şi să-şi securizeze un preţ
mediu de vânzare sensibil mai ridicat decât în cazul vânzărilor prin intermediari.
O evoluţie dificil de intuit înainte de declanşarea pandemiei COVID-19 se referă la creşterea la nivel internaţional a
nivelului preţurilor autovehiculelor rulate pe piaţă second-hand, fapt care s-a reflectat şi în diminuarea riscului de vânzare
de către Societate a autovehiculelor rulate la preţuri inferioare nivelului valorilor reziduale înregistrate în contabilitate.
Explicaţia constă în faptul că industria auto s-a confruntat cu provocări majore precum penuria de semiconductori, fapt
care a avut un impact negativ direct asupra disponibilităţii de maşini noi. în acest context, dealerii auto nu au mai oferit
reduceri similare ca în anii trecuţi pentru achiziţiile dc flote, iar termenele de livrare au crescut considerabil, cu până la
opt luni. Ca atare, şi preţurile autovehiculelor rulate în stare tehnică bună, considerate drept un înlocuitor rezonabil al
autovehiculelor noi, s-au înscris pe un palier ridicat, trendul ascendent al preţurilor fiind susţinut oricum de tendinţa de
creştere de către producători-, a preturilor autovehiculelor noi cu combustie clasică, ce s-a manifestat în ultimii ani.
catalizatorul ac
Piaţa serviciile
Grupurile mult
projjfprezentc pe pieţele mature din Europa şi Statele Unite, precum Avis, Europcar, Sixl,
Hertz şi Enterţ
liyt şi pe piaţă serviciilor de închiriere dc autovehicule pe termen scurt (rent-a-car) din
România, unde deţin o poziţie importantă, construită gradual începând cu anii ‘90. Toate aceste grupuri internaţionale
sunt prezente în România printr-un sistem de francize acordate unor firme locale. Pe de altă parte, entităţile care
controlează francizele acestor multinaţionale sunt concurate de operatori independenţi, cu acţionarial local, între care
Societatea s-a dovedit, treptat, a fi un jucător de referinţă.
Pe pieţele mature, cel mai reprezentativ segment al pieţei de închiriere pe termen scurt este cel de retail, acesta fiind în
primul rând conectai la dinamica sectorului de turism (în mod particular potenţat de traficul de pasageri pe cursele
aeriene). Potrivit Societăţii, în România însă, în condiţii normale, adică fără o criză sanitară precum cea generată de
pandemia COVID-19, segmentul de piaţă reprezentat de serviciile de închiriere contractate de companii (segmentul
corporale) arc o pondere aproximativ egală cu cea a retail-ului.
O parte importantă din business-ul corporale este generată de serviciul de înlocuire (replacement), ce constă în furnizarea
unui autoturism de înlocuire, în condiţiile unei indisponibilităţi temporare a unui autoturism din parcul propriu, ca urmare
a unor defecţiuni sau accidente rutiere. Un catalizator important al serviciului de înlocuire este reprezentat de legislaţia
RCA care, în cazul unui accident rutier, obligă asigurarea în cazul părţii vătămate a unui autovehicul de înlocuire pe
durata în care are loc reparaţia autovehiculului ce a făcut obiectul contractului de asigurare. Un alt tip de serviciu corporate
este reprezentat de furnizarea de flote de maşini pentru proiecte specifice, care durează în mod uzual câteva luni şi care
reclamă soluţii de mobilitate pentru resursele umane implicate (proiecte de construcţii, forţa de vânzări temporară,
merchandising, proiecte sezoniere, pre-livrare pentru maşinile noi comandate). De asemenea, în categoria de servicii
pentru companii pot fi incluse şi serviciile de închiriere pentru călătoriile de afaceri, închirieri de autovehicule cu şofer
etc.
O structurare relevantă a business-ului rent-a-car este în funcţie de locaţia centrului de închiriere, adică: i) în proximitatea
unui aeroport, ceea ce presupune plata de către operatorul rent-a-car a unor laxe de acces (segmentul de retail aeroport)
Şi respectiv ii) într-o locaţie urbană, unde operatorul nu îşi propune să capteze, în mod direct, fluxul de călători generat
de companiile aeriene (segmentul de retail non-aeroporl).
Companiile multinaţionale au vizat în primul rând locaţii în cele mai mari aeroporturi din România, pentru a-şi asigura
accesul la turiştii străini care sunt familiarizaţi cu brandurile respective şi standardele asociate serviciilor disponibile în

ţările dezvoltate. Societatea apreciază că ar fi singurul operator de rent-a-car prezent cu locaţii în toate aeroporturile
internaţionale din România. Mai mult, dezvoltarea unei infrastructuri de locaţii de închiriere extinsă la nivel naţional şi
în oraşele care nu deţin aeroporturi, aşa cum este cazul Societăţii, permite accesarea unor segmente de clientelă adiţionale.
Astfel, operatorul respectiv poate să capteze într-o măsură mai mare cererea în creştere pentru servicii corporate (în special
de înlocuire) în special din partea companiilor de asigurări sau de leasing operaţional, dar şi să acceseze oportunităţile din
segmentul de retail asociat acelei părţi din sectorul de turism ce nu este conectată la traficul de pasageri în principalele
aeroporturi din România (segmentul de retail non-aeroport).
Piaţa de rent-a-car este una sezonieră, cu intensităţi ridicate ale activităţii de închiriere în perioada concediilor de vară şi
a sărbătorilor de iarnă, efect amplificat substanţial de cererea suplimentară pentru servicii de mobilitate generală de
românii care lucrează în străinătate şi care revin temporar în tară. Din acest punct de vedere, cu cât un operator dispune
de o reţea de puncte de închiriere mai extinsă geografic şi un număr mai mare de autovehicule disponibile în respectivele
locaţii, cu atât jucătorul respectiv dezvoltă o dependenţă mai redusă de numărul de turişti străini via aeroporturi
(segmentul retail aeroport), foarte sensibil la condiţiile economice din economiile mature şi la evenimente precum criza
de sănătate generală de pandemia COVID-19. Acest fapt poate să contribuie substanţial, aşa cum este cazul Societăţii, la
o creştere a ratei de închiriere a parcului de autovehicule şi la o dependenţă mai redusă de traficul de pasageri din
aeroporturi, care presupune inclusiv asumarea unor costuri de acces cu impact important asupra profitabilităţii activităţii
de închiriere.
în tabelul de mai jos, prezentăm comparativ o sinteză a dalelor financiare disponibile pe websile-ul
Finanţelor, pentru câteva dintre cele mai reprezentative companii
din sector comparabile cu Societatea (Irijbonformifitjl
cor
cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014).
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Aşa cum se observă în tabel, cele mai importante dintre companiile care furnizează servicii de închiriere pe termen scurt
în România au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri substanţiale în 2020 faţă de 2019, între 39,7% şi 68,9%, toate
înregistrând pierderi anul trecut în condiţiile restricţiilor de mobilitate generate de pandemia COVID-19 şi a reducerii
intensităţii activităţilor de turism, sincronizată cu volumele de trafic aerian şi de pasageri în aeroporturi. în schimb, cifra
de afaceri a Societăţii din activitatea de rent-a-car a scăzut cu 28,9% în 2020 faţă de anul anterior, sensibil mai puţin
comparativ cu operatorii din sector menţionaţi mai sus. Mai mult decât atât, în cazul Societăţii cifra de afaceri pe această
linie de afaceri a crescut cu 2 7 în primul semestru din 2021, faţă de perioada similară a anului trecui. Una peste alta,
scăderea de venituri pe această linie de afaceri în prima jumătate din 2021 a fost de numai 9,4% prin raportare la veniturile
realizate în primul semestru din 2019, ceea ce reprezintă o performanţă notabilă în condiţiile amplitudinii ridicate a
reducerii volumelor de mobilitate la nivelul economiei, ce au fost determinate de criza COVID-19.
Faptul că numărul de autovehicule din liota de rent-a-car a Societăţii era la nivelul maxim istoric la jumătatea anului
2021, este în sine sugestiv în ceea ce priveşte materializarea modelului său distinct de afaceri pe piaţa de închirieri pe
termen scurt. Explicaţia principală se referă la faptul că persoanele juridice generează în cazul Societăţii peste 85% din
veniturile asociate acestei linii de afaceri, conectate în mare măsură la serviciul de înlocuire a autovehiculelor, ce se
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constituie înlr-un veritabil catalizator dc creştere sustenabilă pe termen lung,

în cazul Societăţii, nivelul gradului de închiriere al liotei, un indicator fundamental în industrie, a fost de 80,3% la nivelul
anului 2019, pentru ca în 2020 să ajungă la un nivel de 69%, ca urmare a restricţiilor de mobilitate generate de pandemia
COVID-19. Remarcabilă se arată însă dinamica nivelului de închiriere de 88% în primul semestru din 2021, raportat la
58,4% în perioada similară din 2020, fapt care demonstrează atât eficienţa măsurilor de optimizare a dimensiunii flotei
luate anul trecut de management, precum şi serviciile orientate către segmentul corporate, în condiţiile dependenţei reduse
a Societăţii de segmentul dc retail, conectai în principal la dinamica sectorului de turism şi a traficului aerian (inclusiv a
celui de afaceri).
De asemenea, este notabil că, în acest context dificil de piaţă, o decizie strategică importantă a constat în faptul că, având
încredere în revenirea economiei şi recuperarea sustenabilă a cererii, Societatea a comandat încă din cursul anului trecut
maşini noi pentru flotele sale de leasing operaţional şi rent-a-car. Dimensionarea flotei în mod realist raportat la dinamica
cererii, i-a oferii Societăţii un avantaj competitiv faţă dc alte companii din sector care au preferat să amâne decizii de
achiziţii de maşini noi, în condiţiile unui scepticism mai mare al acestora legal de relaxarea restricţiilor dc călătorie.
Aceste decizii au favoriza^gâ^iffrtanţi,foarte bună a Societăţii în primul semestru din 2021, reflectată în dinamica cifrei
de afaceri asociată accsiţ^activităţi, în condiţiile unui nivel foarte ridicat al ratei de închiriere a flotei care de altfel a atins
un nivel maxim istoric/|fl 3Qfiunie 2021.
,° APROBAT
Menţionăm că îtipriviriţ^pieţei serviciikx/de închiriere a autovehiculelor pe termen scurt din România, nu am avut acces
la studii şi/sau dale statisti^e-fu^ii^te,ae o sursa independentă care să permită diseminarea unor clemente relevante cu
privire la acest sector, inclusiv'în'Iegălură cu cotele de piaţă pe anumite categorii de servicii. în acest context, Societatea
estimează că în baza informaţiilor de care dispune, piaţă de închirieri de autovehicule din România în 2019 ar fî fost de
aproximativ 11.000 unităţi, iar dimensiunea valorică a acestei pieţe s-a situat în jur de 80 milioane euro. Pornind de ia
aceste date estimate, Societatea consideră că a avut pe piaţă serviciilor de rent-a-car, la nivelul anului 2019, o cotă de
piaţă între 15% şi 20%. în condiţiile în care Societatea şi-a menţinut practic numărul autovehiculelor din flotă în 2020,
iar la jumătatea acestui an numărul de autovehicule a ajuns la 2.199, cu peste 18% faţă de 31 decembrie 2020, rezultă că
probabil cota sa de piaţă s-a majorat în perioada care a trecut de la incidenţa pandemiei COVID-19.
Factorii externi care influenţează direct cererea de închiriere de autovehicule pe termen scurt sunt reprezentaţi de
intensitatea activităţii economice, măsurată între altele de dinamica PIB, de încrederea consumatorilor, precum şi de
variabile specifice, precum evoluţia traficului de pasageri în aeroporturile locale, unde o componentă importantă se referă
la dezvoltarea segmentului de zboruri low cost. Potrivii reprezentaţilor Asociaţiei Aeroporturilor din România,
consemnate în publicaţia Ziarul Financiar, traficul aerian de pasageri a ajuns în iulie-august 2021 la 70% din traficul de
pasageri dinainte de pandemic şi se estimează că va ajunge la nivelul dinainte de criză cel mai devreme în 2024 (link
httns://www.zf.ro/zf-transoorturi/tralîcul-aerian-de-oasaaeri-esle-în-2Q2 l-îneă-sub-nivelul-din-2019-20229723)
Un element esenţial în ceea ce priveşte evoluţia afacerilor uperatorilor rent-a-car este reprezentat de dinamica turismului
„incoming”, zonele cu dinamica potenţială cea mai ridicată fiind cete ale turismului cultural şi ale sejururilor de scurtă
durată, unde România are posibilitatea să devină un competitor tot mai serios pentru Cehia sau Ungaria, în prezent
principalele destinaţii din regiune. De asemenea, ecoturismul, turismul medical şi turismul balneo sunt sub segmente unde
operatorii de specialitate preconizează că există potenţial de expansiune ridicai ce ar putea să contribuie la materializarea
unor rate de creştere ridicate ale numărului de turişti străini ce vizitează România. Potrivit Institutului Naţional de
Statistică (INS)5, numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în România, ce a fost într-o dinamică ascendentă până în 2019,
s-a ajustai substanţial în 2020, în condiţiile pandemiei COVID-19, când a scăzut cu 83,03%, numărul acestora situânduse anul trecut la 453,3 mii de sosiri înregistrate pentru nerezidenţi.
Pe de altă parte, dincolo de dinamica turismului şi a traficului aerian, un catalizator important al creşterii volumelor de
activitate ale operatorilor rent-a-car pe termen mediu şi lung este reprezentat de schimbarea legislaţiei în domeniul
asigurărilor civile obligatorii (RCA) în 2017. Aceasta este de natură să inducă creşteri substanţiale ale segmentului de
piaţă reprezentat de autovehiculele de înlocuire şi poate majora gradul de închiriere al liotei de autovehicule. Astfel,
pentru perioada în care un conducător auto nu-şi poate utiliza autoturismul ca urmare a implicării într-un incident rutier.
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compania de asigurări este obligată să deconteze contravaloarea utilizării unui autovehicul de înlocuire, acest cost fiind
acoperit în baza poliţei RCA încheiată de partea vinovată. în acest context, companiile rent-a-car vor avea oportunitatea
de a genera un volum important de servicii de înlocuire de autovehicule care să He decontate de firmele de asigurări. Spre
deosebire de alte categorii de servicii de închiriere, acestea sunt sensibil mai puţin afectate de sezonalitate şi, de asemenea,
mai puţin senzitive la condiţiile generale din economie şi la dinamica industriei turismului. In condiţiile în care deţine cea
mai extinsă reţea de centre de închiriere şi colaborează cu toate societăţile de asigurări care oferă produsul RCA pe piaţă
locală, precum şi cu alte companii cu flote foarte mari. Societatea apreciază că este lider de piaţă pe acest sub segment de
piaţă reprezentat serviciul de înlocuiri. Acest segment de piaţă este de aşteptat să crească alert în următorii ani şi să ocupe
astfel o pondere tot mai semnificativă în cadrul pieţei de rent-a-car.
Un alt aspect notabil se referă la faptul că operatorii importanţi activi pe piaţă rent-a-car au făcut investiţii importante în
digitalizarca procesului de închiriere, ceea ce are o contribuţie directă la creşterea competitivităţii şi pune presiune
suplimentară pe preţurile acestor servicii, prin transparentizarea ofertelor disponibile pe piaţă. Piaţa de rent-a-car este de
altfel o piaţă competitivă foarte sensibilă la factorul preţ, în special pe segmentul de retail, fapt de natură să se reflecte în
profitabilitatea companiilor din sector.
Noi soluţii de mobilitate
Odată cu dezvoltarea tehnologiei, cu creşterea urbanizării şi cu anumite trenduri de consum t^trah^S rtrfrfu
(renunţarea la maşina personală, consum colaborativ, consum „on-demand”, privilegierea soluţiilor mai ecolqgţ^e),
asistăm la apariţia unor soluţii noi de mobilitate, care sunt construite pe aceste trenduri, şi a mai multor actor^hotT^
Astfel, asistăm la dezvoltarea exponenţială a pieţelor de ride-sliaring (cu actori precum Uber, Lyft, Boit, Didi Ciuxing,
BlaBla Car), de ride-hailing (aplicaţii pentru taxi, precum Hailo şi MyTaxi) şi de car-sharing (Zipcar, Drive Now,
Car2Go).
Aceste noi soluţii mizează pe efectele de reţea şi de lock-in, pentru a construi comunităţi de utilizatori foarte valoroase,
cărora li se vor putea vinde treptat şi alte servicii (livrare de mâncare la domiciliu, servicii financiare) şi ale căror dale vor
putea fi valorificate. Asistăm la o cursă extrem de rapidă şi de costisitoare între actorii principali, pentru a acapara un
număr cât mai mare de utilizatori într-un timp cât mai scurt. Pierderile financiare ale principatelor companii care
acţionează în cadrul acestor pieţe sunt de ordinul miliardelor de dolari, şi nu se întrevede posibilitatea să devină profitabile
în viitorul apropiat.
Şi pe piaţă din România au apărut diverse soluţii noi de mobilitate (Uber, Bolt, Yango, Freenow, Spark, Pony, Lime), cu
aceleaşi caracteristici observate la nivel global (dinamică accelerată, pierderi mari), şi cu unele obstacole suplimentare în
dezvoltare, precum nivelul foarte scăzut al tarifelor de pe piaţa taxi-urilor.
Societatea apreciază că noile soluţii de mobilitate nu sunt neapărat disruptive pentru piaţa de rent-a-car sau de leasing
operaţional, ci mai degrabă complementare, şi creatoare de pieţe şi oportunităţi noi. Companiile de rent-a-car dispun de
atuuri importante pentru a „ţine pasul” cu evoluţia trendurilor (capacitate de finanţare, portofoliu mare de clienţi,
competenţe în gestionarea activelor şi a unui număr mare de operaţiuni fizice) şi a-şi diversifica oferta pe măsură ce creşte
gradul de adopţie a noilor tehnologii şi servicii.
Societatea studiază şi evaluează constant schimbările de pe piaţa mobilităţii, căutând să folosească cât mai bine evoluţiile
tehnologice pentru a-şi creşte eficienţa (telematică, automatizări, canale digitale) şi căutând modele ce pol fi scalate în
mod profitabil. Unul din modelele deja testate cu succes este de a colabora cu noii actori, oferindu-le servicii de leasing
operaţional, închiriere sau fleet management. în acest context, merită menţionat că Autonom International S.R.L.,
compania care deţine Societatea, s-a diversificat pe verticală şi orizontală şi a investii în companii care dezvoltă noi soluţii
şi tehnologii (VMS, CarCentric, Proasislla, Valetino, E-docti, MIB).
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Rezultatele Societăţii depind de situaţia macroeconomică din România, aceasta reprezentând principala piaţă în care
Societatea îşi desfăşoară activitatea. Factorii macroeconomici, cum ar fi creşterea PIB-ului, rata şomajului, creşterea
salariilor (brute şi nete), nivelul ratelor dobânzii, accesibilitatea creditării şi/sau prognozele economice influenţează
nivelul cererii din partea companiilor şi persoanelor fizice pentru serviciile de leasing operaţional şi de închiriere pe
termen scurt a autovehiculelor (rent a car).
Dinamica economiei în anul 2020 a fost marcata de apariţia pandemiei COVID-19 şi de adoptarea de masuri de
restricţionare a mobilităţii necesare prevenirii răspândirii virusului. Economia României s-a contractat cu 3,9% în anul
2020, în contextul înregistrării unor contracţii ample ale intensităţii activităţilor economice ce s-au manifestat sincronizat
la nivel global. Cea mai importantă scădere în termeni anuali a fost înregistrată în trimestrul II al anului 2020, respectiv
10%, pe fondul contracţiei severe a cererii, ca urmare a incertitudinilor privind siguranţa locurilor de munca şi a veniturilor
viitoare, dc îngreunarea accesului la unele categorii de bunuri şi servicii în perioada impunerii de restricţii administrative,
dar şi de deficientele din lanţurile de producţie şi impactul masurilor sanitare asupra activităţii firmelor. Aceşti factori sau suprapus vulnerabilităţilor structurale importante existente la nivelul sectorului companiilor.
Ca urmare a pandemj^j£EFVlD-19, s-au amplificat tensiuni specifice la nivelul echilibrelor macroeconomice interne.
Necesitatea implementării masurilor economice de combatere a efectelor pandemiei a determinat o adâncire a deficitului
bugetar (9,7% ditfylBiin anul ^p2Q\espectiv 101,9 miliarde lei), situând-se peste nivelul înregistrat în 2019 (4,6% din
PIB, respectiv 4s.fi mniarde lei), în Condiţiile unei ţinte propuse de 3% până în anul 2024.
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Veniturile bugelansdin anul 202(^-au plasat cu 0,4% peste nivelul din 2019, fiind susţinute de o absorbţie robustă a
fondurilor europene''cfe^au-C0ifirabalansat diminuarea veniturilor datorată facilitaţilor fiscale oferite companiilor şi
populaţiei, în timp ce cheltuielile bugetare au fost cu 14,8% mai ridicate faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. In
aceste condiţii, datoria publică a crescut cu 12 puncte procentuale în 2020 comparativ cu finalul anului 2019, şi cu încă
2,6 puncte procentuale în primele patru luni ale anului 2021, reprezentând 49,9% din PIB, înregistrând cea mai abrupta
tendinţa ascendenlă din ultimii nouă ani, situându-se în apropierea marjei considerate sustenabile (calculată de călre BNR
a se situa între 50-55% din PIB),
în aceste condiţii, este necesară asigurarea suslenabilităţii datoriilor acumulate, atât la nivelul sectorului public cât şi al
celui privat. încurajarea de noi investiţii şi creşterea capacităţilor de producţie la nivelul economiei sunt factori esenţiali
în contextul constrângerilor bugetare tot mai severe, pe fondul adâncirii semnificative a deficitului bugetar şi al majorării
datoriei guvernamentale.
Ridicarea graduală a restricţiilor sanitare începând cu luna mai 2020 şi începerea procesului de vaccinare a populaţiei la
sfârşitul anului 2020 au dus la o redresare a activităţii economice. Demersurile pentru sprijinirea economiei ale
autorităţilor din întreaga lume şi politicile monetare acomodative au contribuit la reducerea tensiunilor de pe pieţele
financiare, iar adaptarea agenţilor economici la noile condiţii şi debutul campaniilor de vaccinare la finalul anului 2020
au accelerat procesul de redresare a economiei din a doua parte a anului 2020, pe fondul îmbunătăţirii sentimentului
investitorilor şi al consumatorilor.
Criza sanitară a arătat nevoia unei schimbări a structurii economiilor, cu accent către activităţi de protejare a mediului, de
implementare şi susţinere a inovaţiilor tehnologice în domeniul digital, de asigurare a suslenabilităţii datoriilor acumulate,
atât la nivelul sectorului public, cât şi al celui privat, cât şi o definire mai atentă a măsurilor de sprijin a activităţii
economice, pentru a asigura utilizarea cât mai eficientă a resurselor bugetare. Implementarea de masuri economice pentru
a susţine activitatea curentă a companiilor şi încurajarea de noi investiţii sunt esenţiale pentru atenuarea efectelor pe
termen lung ale crizei sanitare asupra capacităţii de producţie a economiei. în condiţiile în care constrângerile bugetare
au devenit tot mai severe, pe fondul adâncirii semnificative a deficitului bugetar şi al majorării datoriei guvernamentale,
este necesară alocarea ţintită a măsurilor de sprijin destinate economiei reale, îmbunătăţirea guvernanţei privind
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investiţiile publice, orientarea cu precădere către domenii strategice, precum şi utilizarea într-o măsură mai ridicată a
fondurilor europene, în vederea direcţionării economiei României către un nou model de creştere.
Implementarea la nivel european a fondului de redresare economică reprezintă o oportunitate importantă pentru România
de a îmbunătăţi starea infrastructurii publice, a susţine tranziţia către economia verde şi digitalizarea, contribuind la
îmbunătăţirea productivităţii şi sprijinirea companiilor inovatoare.
Economia României a avut o evoluţie bună în primul trimestru din anul 2021 (+2,9% faţă de trimestrul anterior, respectiv
-0,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, reprezentând cea mai mică scădere dintre economiile ţărilor din regiune).
Cu toate acestea, perspectivele privind condiţiile macroeconomice şi financiare continuă să fie caracterizate de
incertitudine. Politica monetară acomodativă a BNR, achiziţiile de titluri de stat pe piaţă secundară, flexibilizarea
cerinţelor prudenţiale în linie cu orientările europene, dar şi menţinerea ratingului suveran în clasa recomandată
investiţiilor coroborată cu îmbunătăţirea apetitului la risc faţă de pieţele emergente din Europa, ca urn^ţie a d o p tă r ii
Planului European de redresare, au susţinut capacitatea de finanţare a statului român.
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Acţiunile băncii centrale, împreună cu politicile economice contribuie la accesul facil şi mai ieftin Igpi^ţele financiari
pentru susţinerea nevoilor de finanţare ale economiei şi de consolidare post-pandemie, în contextulf'gersîstenţei Jri
sanitare, conduita politicii monetare a BNR a fost prudentă, în vederea menţinerii stabilităţii preţurilor pt termen medfu,
în vederea realizării unei creşteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală, şi m'ctftitfiţii de
protejare a stabilităţii financiare. BNR a adoptat un mix de măsuri proiectate pentru asigurarea stabilităţii macroeconomice
şi buna funcţionare a sectorului bancar, respectiv a pieţelor financiare, în vederea finanţării în bune condiţii a cheltuielilor
bugetare şi economiei reale, în condiţii de relativă stabilitate a cursului de schimb leu/euro (inclusiv prin cumpărarea de
titluri de stat emise în lei de pe piaţă secundară, în vederea consolidării lichidităţii structurale a sectorului bancar).
BNR a redus rata dobânzii dc politică monetară până la 1,25% pe an, fapt ce a condus la o scădere treptată a ratei dobânzii
pentru facilitatea de depozit până la nivelul de 0,75%, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de creditare a fost redusă
la 1,75%. Totodată, au fost păstrate nivelurile în vigoare ale ratelor rezervelor minime obligatorii aferente pasivelor în lei
şi în valută ale instituţiilor de credit (la 8%, respectiv 5%). Ratele scăzute ale dobânzilor au favorizat acumularea de
datorie, nivelul îndatorării la nivel internaţional situându-se în prezent la valori istorice.
BNR urmăreşte menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu corespunzător ţintei staţionare de inflaţie de 2,5% ±1
punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile în contextul
procesului dc consolidare fiscală, şi în condiţii de protejare a stabilităţii financiare. După un trend în scădere înregistrat
în primul trimestrul din 2021, comparativ cu finalul anului 2020, rata anuală a inflaţiei IPC a înregistrat o creştere în
trimestrul II 2021, atingând nivelul de 3,94% în iunie 2021, în timp ce rata anuală a inflaţiei de baza CORE2 a cunoscut
o creştere cu până la 2,9% în luna aprilie 2021, situând-se peste nivelul prognoza!. Trendul ascendent inflaţionist se
datorează majorării preţurilor produselor energetice, în principal ale gazelor naturale şi energiei electrice, volatilităţii
preturilor materiilor prime pe pieţele internaţionale, în principat creşterea preţului combustibililor pe fondul majorării
cotaţiei petrolului, fapt ce a condus la creşterea costurilor de producţie, în condiţiile unei atenuări a presiunilor din partea
costurilor cu forţa de muncă. întrucât în plan comunitar majorarea preţurilor a avut o amplitudine mai mare, România şia redus marginal decalajul faţă de media europeană. Cea mai recentă prognoză releva perspectiva plasării ratei anuale a
inflaţiei pe o traiectorie relativ mai înaltă pe parcursul următorilor doi ani, în funcţie de evoluţia pandemiei şi a măsurilor
restrictive asociate, eficacitatea procesului de vaccinare, conduita politicii fiscale, absorbţia fondurilor europene, creşterea
cotaţiilor materiilor prime pe pieţele internaţionale.
în acelaşi timp, cererea agregată din economie s-a amplificai pe fondul refacerii încrederii consumatorilor, facilitând
transmisia variaţiilor de costuri în preţurile finale. Creşterea economică a cunoscut o redresare în trimestrul 12021, aceasta
recuperând aproape în totalitate pierderea suferită în trimestrul II 2020. Astfel, economia şi-a redus declinul în termeni
anuali la doar -0,2%, de la -1,4% în trimestrul IV 2020, datorita redresării consumului privat, sub impactul revigorării
puternice a cumpărărilor de mărfuri şi servicii. Evoluţiile curente relevă însă o atenuare a ritmului de redresare a activităţii
economice.
Accelerarea absorbţiei interne a alimentat menţinerea unei creşteri robuste a importurilor, cu efect de erodare asupra
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dinamicii PIB real. Exportul net şi -a majorat aportul negativ la PIB, ca urmare a creşterii mai pronunţate a dinamicii
importurilor faţă de cea evidenţiata în cazul exporturilor de bunuri şi servicii (inclusiv datorita evoluţiei cererii externe),
conducând la un dezechilibru al balanţei comerciale.
Soldul contului curent a cunoscut o uşoară deteriorare în anul 2020 şi primul trimestru din anul 2021. La sfârşitul anului
2020, deficitul contului curent era de 5,2% din PIB, în creştere de la 4,9% din PIB la finalul anului 2019. Comparativ cu
ţările din regiune. România deţine cel mai ridicat sold negativ al contului curent, cunoscând cea mai amplă creştere în
termeni anuali din ultimii 3 ani, Gradul de acoperire a deficitului de cont curent prin elemente non-generatoare de datorie
externă s-a situat la un nivel comparabil cu cel de la finalul anului 2019, scăderea investiţiilor străine directe cu 62% în
anul 2020 fiind contrabalansată de creşterea absorbţiei de fonduri europene, pe fondul implementării măsurilor de
redresare economică adoptate la nivel european.
Conform scenariului de bază, pe ansamblul anului 2021, dinamica PIB din România ar urma să susţină revenirea în ritm
accelerat a activităţii economice a partenerilor externi începând din trimestrul II 2021 şi perspectiva atragerii de fonduri
europene. Estimările privind creşterea economica la nivel global indica o redresare importanta a activităţii economice în
anul 2021, evoluţiile viitoare fiind condiţionate în cea mai mare parte de situaţia epidemiologica şi progresul campaniilor
de vaccinare. Conform estimărilor Comisiei Europene, economia României este aşteptată să crească cu 5,1% în cursul
anului 2021, urmata de un avans de 4,9% în 2022.
La sfârşitul primului semestru din 2021, deficitul bugetar a înregistrat o valoare de 33,8 miliarde lei (3% din PIB), mai
scăzută decât cea din perioada similară a anului trecut (45,2 miliarde lei, respectiv 4.3% din PIB), pe fondul diminuării
cheltuielilor bugetare totale, cât şi temperării contracţiei veniturilor bugetare totale.
Rata şomajului s-a majorat
aprilie 2021. Comparativ cu celelalte ţări din regiune. România înregistrează una
dintre cele mai ridicate rate iWfomajului. n 'A
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Datoria externă brută a conşomi^pp evoluţi ascendentă, pe fondul majorării finanţării externe a administraţiei publice,
aceasta înregistrând valoaretule 127 miliard^euro în aprilie 2021 (creştere de 15,7% faţă de soldul de la finalul anului
2019).
Consumul populaţiei s-a menţinut ridicat la începutul anului 202!, alimentat şi de volumul consistent al economiilor
acumulate. Pe măsura relaxării restricţiilor de mobilitate, implicit a refacerii unor oportunităţi de consum în sectoarele
cele mai afectate, dar şi pe fondul menţinerii atractivitatii condiţiilor monetare reale, componenta consum este de aşteptat
să aibă aportul dominant la dinamica înaltă a PIB în 2021. Achiziţiile de bunuri au crescut, contribuţia decisivă revenind
vânzărilor de autovehicule, unde, cel mai probabil, redresarea economiei şi perspectivele favorabile au determinai
companiile să reia procesul de reînnoire a flotelor, întrerupt la debutul pandemiei, pe fondul evoluţiei favorabile a
veniturilor populaţiei şi de un interes în creştere pentru împrumuturi bancare, conducând la intensificarea cererii de
consum. In ceea ce priveşte piaţa auto, pe lângă achiziţiile efectuate de companii, vânzări în creştere s-au înregistrai şi în
rândul persoanelor fizice - un rol important revine Programului de reînnoire a parcului auto, lansai la finele lunii aprilie
şi suplimentai în luna iunie în cazul componentei „Rabla plus”, pe fondul interesului crescut pentru achiziţii de vehicule
„verzi” (electrice sau plitg-in hibrid). Totodată, atenuarea restricţiilor în planul distanţării sociale a stimulat cererea pentru
servicii de piaţă
în contextul unui grad ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte evoluţiile economice şi financiare la nivel internaţional,
Societatea depune eforturi pentru a reduce influenţa unei dinamici nefavorabile a situaţiei macroeconomice asupra
rezultatelor sale, prin oferirea de servicii competitive şi diversificate, în acelaşi timp cu eforturile sistematice ca brandul
sau să fie cât mai puternic.
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IN F O R M A Ţ II F IN A N C IA R E S E L E C T A T E

Investitorii trebuie să analizeze cu atenfie următoarele informaţii privind situaţia financiară şi rezultatele operaţionale
ale Emitentului, coroborat cu Situaţiile Financiare şi cu notele la acestea, incluse in alte părţi ale acestui Prospect.
Informaţiile incluse în capitolul de mai jos şi în alte părţi din acest Prospect includ afirmaţii prospective care implică
riscuri şi incertitudini. A se vedea secţiunea „Declaraţii privind perspectivele” şi capitolul „Factori de risc" pentru o
analiză a factorilor importanţi care ar putea produce diferenţe semnificative între rezultatele efective şi rezultatele
descrise sau deduse din afirmaţiile prospective incluse în acest Prospect. Investitorii trebuie să analizeze întregul
Prospect şi să nu se bazeze exclusiv pe informaţiile sintetizate.
Situaţia poziţiei financiare, situaţia contului dc profit si pierdere si a altor elemente ale rezultatului global, situaţia
fu su rilo r de trezorerie, situaţia modificărilor capitalului propriu, politicile contabile şi notele explicative se regăsesc în
Situaţiile Financiare Consolidate ale Emitentului în limba romana aferente exerciţii lor financiare încheiate la
31.12.2019, respectiv la 31.12.2020. Aceste situaţii financiare împreună cu rapoartele de audit corespunzătoare fiecărui
exerciţiu sunt publicate pe website-ui Emitentului la adresa n ww.autonom.ro/investitori
Grupul a publicat informaţii financiare consolidate interimare aferente perioadei de 6 luni ce s-a încheiat ta 30 iunie
2020, respectiv la 30 iunie 2021, disponibile pe website-ul Emitentului la adresa n tw .autonom. ro/inţfort â/i
/& l~şi.3Q
•
• X 2019,
Informaţiile financiare consolidate interimare pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunieţuD2
iunie
prezentate în Prospect, au fost revizuite, dar nu au fost auditate.
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Informaţiile financiare consolidate interimare pentru perioada de 6 luni încheiată la 30
^2020?preiei j f te
Prospect, nu au fost revizuite şi nici auditate.
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Situaţiile financiare interimare consolidate neaudiate aferente perioadei de 6 luni încheiată ta 30 iunie 2021, respectiv
situaţiile financiare interimare consolidate simplificate neauditate aferente perioadei de 6 luni incheiate la 30 iunie 2020
au fost întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 2844/ 2016 pentru aprobarea regulamentelor contabile conforme cu
standardele internaţionale de raportare financiară, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste dispoziţii sunt
conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabilă raportării financiare, astfel cum au fost
publicate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate („IASB") şi adoptate de UE („IFRS"), cu
excepţia prevederilor IAS 21 efectele modificărilor cursurilor de schimb valutar asupra monedei funcţionale.
Situaţiile financiare interimare consolidate neauditate aferente perioadei de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019 au fost
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara astfel cum au fost publicate de Consiliul
pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) si adoptate de Uniunea Europeana (EU) (IFRS).
Situaţiile Financiare Interimare 30.06.2021, Situaţiile Financiare Interimare 30.06.2020 precum şi Situaţiile Financiare
Interimare 30.06.2019 ale Emitentului ar trebui citite împreună cu Situaţiile Financiare Consolidate 31.12.2020 precum
si cu Situaţiile Financiare Consolidate 3 1.12.2019 ale Emitentului.
Emitentul a decis efectuarea unei ajustări de reclasificare în Situaţiile Financiare Interimare 30.06.2021 în ceea ce
priveşte cifrele aferente perioadei de 6 luni încheiată la 30 iunie 2020 în vederea prezentării unei situaţii cât mai
reprezentative pentru investitori, inclusiv prin asigurarea unei comparabilităţi adecvate între perioada curentă şi
perioada similară din exerciţiulfinanciar precedent încheiat. Această reclasificare aferentă perioadei de 6 luni încheiată
ta 30 iunie 2020 se referă la prezentarea pe o linie separată a veniturilor din vânzarea autovehiculelor şi a costului
autovehiculelor vândute aferente în sumă de 434.176 RON, valori care nu au fost considerate ca fiind materiale ta nivelul
situaţiilor financiare.
Situaţia contului de profit ţi pierdere si a altor elemente ale rezultatului global
Tabelul de mai jos prezintă situaţia contului de profit si pierdere si a altor elemente ale rezultatului global al Emitentului
pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2021,30 iunie 2020 ţi respectiv la 30 iunie 2019, precum şi pentru exerciţiile
financiare încheiate la 31 decembrie 2020 respectiv 31 decembrie 2019.
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Pentru exerciţiul financiar
încheiat Iu 31 decembrie
RON

Pcriuudu de 6 luni inchciutil la 30 iunie
RON

Venituri din leasing operaţional

2021

2020

2019

2020

2019

Neauditute
Revizuite

Neauditate
Ne rei izutte

Neauditate
Revizuite

Audiţiile

Audiţiile

61.300.197
28.847.151

Venituri din servicii adi|ionalc
Venituri din închirierea autovehiculelor
Venituri din vânzarea autovehiculelor
Venituri din vânzarea autovehiculelor din
flota auto şi a echipamentelor pentru
închiriere
Alte venituri din exploatare

58.137.855

54.206.968

119.138.956

107933.439

25.452.373
29.706.876

52.205942

51.386.106

26.958.551

25.883.991
21.223 755

13.223.162

434 176

41.785 799

46.843.245
9.884.647

65.860.025
47.454.242

36.357.042

30.600 069

17.658 355

79,387.342

46.053.124

11.420.000

11.212311

9940.283

19,568.181

20.026.647

Total venituri din exploatare

178.106.103

147.492.157

178.750.654

327.028.313

338.713.583

Cheltuieli cu flota auto

(27.701.840)

(23.854.430)

(24.457.116)

(48.518.269)

(58.030.728)

Costul autovehiculelor vândute
Costul autovehiculelor vândute din flota
auto şi echipamente
Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor

(12.323.793)

(434 176)

(41.318 054)

(9.458.343)

(46.796.426)

(33.421.941)

(33.784.850)

(19.026.668)

(83.871.712)

(50.397.385)

(13.205.428)

(13.428 621)
(1.108.826)

(28.230.206)

(1.727.086)

(12.899.542)
(1.198.941)

(26.076.433)

Cheltuieli administrative
Amortizarea, deprecierea şi pierderea de
valoare a flotei auto şi a echipamentelor,

(2.090.573)

(2.783.101)

(51.075.457)

(44.784.363)

(39.389 789)

(104.890.775)

(85.288.349)

(3.686 994)

(2.703.520)

(5.894.025)

(5.670.375)
(12.037.360)

nCl
Amortizarea, deprecierea şi pierdercailjp
..
valoare a altor active imobilizate /
' .
/J
r \ f '"
4
A
Alte cheltuieli de exploatare
tb
1
(6 -97 381)
Alte (pierderi)/câştiguri - net
Totul cheltuieli dc exploatare

Tp
"o

Profil uperu|ionul

A > *’

(7.428.118)

(6.701.103)

(11.990.285)

,(3^73.76*)

739 293

(1.658 188)

(969.416)

(8.469.730)

(151.073& 9)

(127.332.121)

(149.791.885)

(293.759.831)

(297.703.660)

27,032.944

20.160.036

28.958.769

33.268.482

41.009.923

(12.920.637)

(15.266.450)

<10.332 430)

(25.274.151)

(21.726.236)

"A X .

Cheltuieli financiare
Venituri financiare

1.358 271

503.491

173.524

1.329.928

507.193

Profit înainte de im pozitare

15.470.578

5.397.077

18.799.863

9.324.259

19.791.406

Cheltuieli cu impozitul pe profit

(2.952.925)

(1.246.338)

(3.104.821)

(2.117.287)

(2.225.226)

Profitul net al exerciţiului financiar

12.517.653

4.150.739

15.695.042

7.206.972

17.566.180

-

-

12.517.653

4.150.739

6,26

2,08

Alte clemente ale rezultatului global
Total rezultat globul
Rezultatul pe acţiune de buza şi diluat

-

-

15.695.042

7.206.972

17.566.180

7,85

3,60

8,78

Sursa: Situiifiile Financiare

Venituri din exploatare
Tabelul de mai jos prezintă defalcai veniturile Emitentului pentru perioada de 6 luni încheiată la .10 iunie 2021,10 iunie
2020 şi respectiv la 10 iunie 2019, precum şi pentru exerciţiile financiare încheiate la 11 decembrie 2020 şi respectiv II
decembrie 2019.
Perioada de 6 luni încheiutâ la 30 iunie
RON

Venituri din leasing operaţional
Venituri din servicii adiţionale, din care:

Pentru exerciţiul financiar
încheiat la 31 decembrie
RON

2021

2020

2019

2020

2019

Neauditate
Revizuite

Neuuditute
Nereuzuile

Neutiditute
Revizuite

Audiţiile

Audiţiile

61.300.197
28.847.151
2J.077.72!

58.137.855
25.883 991
20.707.19J

54 206 968
25.452 373
I7.IJ6699

119.138 956
52.205.942
41.764.784

107 933 439
51.386 106
16.954 290
14.411.816

Venituri din asigurări fi taxe de drum
Venituri tlin mcnleuanja fi tilte
cnmpimente ctmtnteruiile
Venituri din închirierea autovehiculelor

8.769.4J0

8.176.798

8 J 18.674

10.441.188

26,958 551

21.223.755

65 860 025

13.223.162

434.176

29.706.876
41.785.799

46 843.245

Venituri din vânzarea autovehiculelor

9 884 647

47 454.242
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Venitun din vanjtarea autovehiculelor din
flota auto şi a echipamentelor
Alte venituri din exploatare
Totul venituri din exploatare

36 357.042

30.600,069

17.658 355

79 387.342

46.053.124

11.420.000

11.212.311

9.940.283

19568.181

20.026,647

178.106.103

147.492.157

178.750.654

327.028.313

338.713.583

Sursa: Siluaiiile Financiare Consolidate 31.12.2020. Situaţiile Financiare Consolidate 31.12 2019, Siltiatttle Financiare Interimare 30.06.2021.
Situaţiile Financiare Interimare 30.06.2019

Rezultatele exerciţiului financiar 2019 au fost unele dintre cele mai bune înregistrate de către Societate, atât prin prisma
cuantumului veniturilor din exploatare, cât mai ales din punct de vedere al rezultatului net în valoare absolută. Astfel, în
2019 s-a înregistrat o apreciere cu 34,75% a veniturilor din exploatare consolidate comparativ cu anul 2018, care sunt
expresia materializării unei strategii sustenabile de creştere a afacerilor în primul rând pe cele două a^cfTiaţi^ţirincipale,
leasing operaţional şi rent-a-car (linie de afaceri adresată ca fiind ‘închirierea autovehiculelor" în sitt^iţule financiare ale
(£

Societăţii).
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Anul 2020, a adus o ajustare nesemnificativa în sensul scăderii veniturilor din exploatare cu aproxiirtţjţlv 3,45% raparfat
la 2019, în contextul unei evoluţii divergente între diferitele categorii de venituri, în condiţiile în care qtajprilattţa auTost
impactate de incidenţa Pandemiei COVID-19, ce a afectat dramatic industria serviciilor de mobilitate, datefirndTSstricţiile
care au redus substanţial intensitatea activităţilor economice în multe sectoare de activitate. Cele mai importante evoluţii
se referă la creşterea veniturilor aferente activităţii de leasing operaţional cu 7,55% (impact calculat inclusiv prin
contorizarea veniturilor din servicii adiţionale, ce sunt o componentă a veniturilor operaţionale) şi în ajustarea veniturilor
din închirierea autovehiculelor, în sensul scăderii cu 28,87%', acestea fiind cele mai afectate de restricţiile de mobilitate
şi reducerea traficului de turism şi a traficului aerian, care impactează industria dc renl-a-car. De asemenea, Societatea a
derulat activităţi de comerţ cu autovehicule (linie de afaceri adresată drept “Venituri din vânzarea autovehiculelor")
sensibil mai reduse ca amplitudine în 2020 (9,88 milioane RON in 2020, comparativ cu 47,45 milioane RON în 2019).
Pe de altă parte, aceste scăderi au fost compensate de avansul substanţial al veniturilor din vânzarea autovehiculelor rulate
din flota auto şi a echipamentelor pentru închiriere care au crescut de la 46,05 milioane RON în 2019, la 79,39 milioane
RON în 2020, în condiţiile în care Societatea a accelerat vânzarea maşinilor rulate din flotă pentru a-şi optimiza în mod
operativ dimensiunea flotei la contracţia rapidă a cererii în 2020, în condiţiile impactului brutal pe care criza declanşată
de Pandemia COVID-19 l-a avut mai ales în prima parte a anului trecut asupra cererii de servicii de mobilitate.
în primul semestru din 2021 s-a înregistrat o creştere a veniturilor operaţionale cu 20,76% faţă de perioada similară din
anul trecut, ca urmare a avansului pe toate categoriile de venituri, fără excepţie, fapt care reflectă efectul de recuperare
înregistrat în acest an faţă de prima parte a anului 2020, când restricţiile de mobilitate generate de Pandemia COVID-19
au afectat substanţial intensitatea activităţilor din economie şi chiar continuitatea activităţii în multe sectoare de activitate.
Veniturile aferente activităţii de leasing operational
Leasingul operaţional reprezintă principala activitate a Societăţii şi motorul principal de creştere a profitabilităţii
companiei.
La poziţia “Venituri din leasing operaţional' sunt înregistrate veniturile corespunzătoare ratei de leasing operaţional care
se referă la costurile de finanţare şi de depreciere aferente autovehiculelor operate în regim de leasing operaţional.
Veniturile principale din activitatea de leasing operaţional au înregistrat o creştere cu 10,38% în anul 2020 comparativ cu
anul 2019, în timp ce în primul semestru din 2021, acestea au avansat cu 5,44% faţă de perioada similară a anului trecut
şi cu 13,09% comparativ cu primul semestru al anului 2019.
La poziţia “Venituri din servicii adiţionale" sunt înregistrate veniturile aferente ratei de leasing operaţional care includ
asigurările autovehiculelor (RCA şi CASCO), taxe şi impozite, mentenanţă, reparaţii, schimb de anvelope, precum şi
costuri administrative. Asigurările şi laxe de drum au cea mai mare pondere în cadrul acestei categorii de venituri
(aproximativ 80%), iar restul este reprezentat de veniturile din activitatea de mentenanţă şi alte componente contractuale.
Veniturile obţinute din servicii adiţionale au marcat o creştere nesemnificativa cu 1,60% în anul 2020 comparativ cu anul
2019. în primul semestru al anului 2021, această categorie de venituri a înregistrat o apreciere cu 11,45%, comparativ cu
perioada similară a anului 2020, precum şi o creştere cu 13,34% comparativ cu primul semestru al anului 2019.
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Cu titlu de concluzie cu privire la evoluţiile de mai sus, dinamica veniturilor aferente activităţii de leasing operational
(care cumulează cele două poziţii asociate leasingului operaţional prezentate în contul de profil şi pierdere al Societăţii)
s-a dovedit astfel remarcabilă, respectiv creşterea cu 7,55% în 2020 faţă de 2019 şi cu 7,29% în primul semestru al acestui
an comparativ cu perioada similară a anului trecui. De asemenea, în primul semestru din 2021, creşterea consemnată faţă
de perioada similară din 2019 a fost cu 13,17%, ceea ce este de natură să completeze fotografia performanţei solide a
acestei activităţi în 2021 şi chiar în 2020, în pofida incidenţei Pandemiei COVID-19 care a afectat clienţii din multe
sectoare de activitate. Dinamica liniei de afaceri leasing operaţional este cu atât mai notabilă cu cât un efect semnificativ
negativ, atât în 2020, cât şi în primul semestru din 2021, cu impact asupra dimensiunii flotei, a fost generat de efectul de
închidere a unui număr de contracte de leasing operaţional ale BTOL, ce nu au mai fost reînnoite de Societate care vizează
un profil comercial cu o componentă semnificativă a serviciilor de mobilitate în rata de leasing. De notat că, un alt factor
care a influenţat rezultatul pozitiv al segmentului leasing operaţional, dar şi al celorlalte activităţi reprezentative, a constat
începând din 2019, în dezvoltarea diviziei de partencriate a Societăţii şi iniţierea colaborărilor cu jucători importanţi din
sectorul bancar şi cu dealeri auto.
Creşterea veniturilor activităţii de leasing operaţional inclusiv în 2020, când dimensiunea flotei s-a ajustat uşor în pofida
creşterii numărului de clienţi, se explică inclusiv prinlr-un efect de creştere a valorii ratelor de leasing ca urmare a
majorării preţurilor medii de achiziţie a autovehiculelor care se observă oricum în piaţă în ultimii ani. Una pes'.e alta, atât
evoluţia flotei de autovehicule, cât mai ales a veniturilor din prestarea serviciilor de leasing operaţional demonstrează
robusteţea modelului de afaceri care pivotează pe flote de dimensiuni mici şi mijlocii, contractate în principal de IMMuri. De asemenea, dinamica acestei linii de afaceri în cazul Societăţii după incidenţa Pandemiei COVID-19 confirmă
valenţele acestui produs în perioade de criză, pentru care se manifestă o cerere stabilă, tocmai deoarece oferă companiilor
soluţii de oplimizaferţSSSturilor prin externalizarea unei categorii importante de cheltuieli operaţionale în condiţiile unei
înceliniri/recesiunj-economice.
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Pentru mai miâŞe ţJetalii, vă rugăm citiţi capitolul ,J7escrierea Emitentului", secţiunea p riv ire generala asupra
activitâfir, subsd£ţiunea ,Activitatea de leasing operafionar.
Veniturile aferente activilSOfae rent-a-car (închirierea pe termen scurt a autovehiculelor!
Veniturile din activitatea de rent-a-car derulată de Societate (închirierea pe termen scurt, mai puţin de un an, a
autovehiculelor) au fost cele mai afectate de restrângerea activităţilor economice generată de Pandemia COVID-19,
înregistrând o scădere cu 28,87% în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Comparativ cu primul semestru al anului 2020,
în primul semestru al anului 2021 veniturile aferente liniei de afaceri rent-a-car au înregistrat o apreciere cu 27.02%,
consemnându-se o diminuare cu numai 9,25% comparativ cu primul semestru al anului 2019.
Rezilienţa deosebită a veniturilor din activitatea de rent-a-car este strâns legată de modelul de afaceri al Societăţii,
explicaţia principală referindu-se la faptul că persoanele juridice generează peste 85% din cifra de afaceri a acestei linii
de afaceri, conectate în mare măsură la serviciul de înlocuire a autovehiculelor, ce se constituie intr-un veritabil catalizator
de creştere sustenabilă pe termen lung, inclusiv prin prisma obligativităţii implementării legislaţiei RCA. Aceasta obligă
ca partea vătămată să dispună de un autovehicul de înlocuire pe durata în care are loc reparaţia autovehiculului care face
obiectul unui accident rutier. La nivelul primului semestru al anului 2021, circa 27% din veniturile aferente activităţii de
rent-a-car au fost reprezentate de servicii de înlocuire de autovehicule pentru cei mai mari clienţi (firme dc asigurări,
producători auto, firme de leasing operaţional etc). Astfel, dependenţa redusă de industria turismului şi de traficul aerian,
sectoare substanţial afectate de criza generată de Pandemia COVID-19, reprezintă explicaţia cea mai importantă pentru
dinamica foarte bună a veniturilor din activitatea de rent-a-car în cazul Societăţii prin raportare la evoluţia în ansamblu a
acestei industrii şi a unor operatori importanţi care s-au confruntat cu ajustări abrupte ale liotei şi ale cifrei de afaceri.
De altfel, nivelul ridicat de 88% din primul semestru al anului 2021 al gradului de închiriere al flotei se explică printr-o
dinamică divergentă fără precedent în sectorul de rent-a-car, generată de reacţia majorităţii operatorilor în contextul
Pandemiei COVID-19. Astfel, ca urmare a creşterii bruşte a cererii şi a imposibilităţii companiilor de închirieri de a-şi
adapta rapid flotele pentru a face faţă cererii din cauza imposibilităţii producătorilor auto de a livra operativ autovehicule
noi pe piaţă în contextul crizei semiconductorilor, preţurile pe piaţă de rent-a-car au început să crească treptat, atât la nivel
internaţional, cât şi în România. în aceste condiţii, pentru primele 6 luni ale lui 2021, gradul mediu de ocupare a liotei

SocietS(ii a fost unul similar cu cel din lunile de vară din anii de dinainte de Pandemic, atingând un nivel ridicat de 88%.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm citiţi capitolul descrierea Emitentului'', secţiunea „Privire generala asupra
activităfir, subsecţiunea ,Activitatea de închiriere pe termen scurt (rent-a-car)”
Veniturile din vânzarea autovehiculelor din flota auto (activitate complementară aferentă activităţii de leasing operational
si rent-a-car)
Veniturile din vânzarea autovehiculelor din flota auto, aferente activităţilor operaţionale de leasing operaţional şi rent-acar, au înregistrai o creştere cu 72,38% în anul 2020 comparativ cu anul 2 0 19. De asemenea, în perioada de 6 luni încheiată
la 30 iunie 2021, aceasta categorie de venituri a înregistrat o creştere cu 18,81% raportat la perioada similară a anului
2020, respectiv cu 105,89% comparativ cu primul semestru al anului 2019. Creşterea veniturilor a fost determinată de
accelerarea procesului de vânzare a autovehiculelor din flota, în scopul optimizării dimensiunii flotei la dinamica cererii
pe termen scurt. în acest fel. Societatea a dorit să minimizeze pierderile generate de menţinerea în afara exploatării efective
a unui număr important de autovehicule, ceea ce presupune înregistrarea unor cheltuieli de natură fixă (cu amortizarea,
asigurările, impozite şi întreţinere). Pe de altă parte, o evoluţie dificil de intuit înainte de declanşarea Pandemiei COVID19 se referă la creşterea la nivel internaţional a nivelului preţurilor autovehiculelor rulate pe piaţă second-haţ^jfapLcare
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inferioare nivelului valorilor reziduale înregistrate în contabilitate.
Autovehiculele din flota auto sunt amortizate în mod liniar până la valorile lor reziduale estimate la datţ^ruVăzută pentru 7
cedare, după ce au fost luate în considerare condiţiile anticipate pe piaţă autovehiculelor utilizate. Vtfforile re z id u a l^
durata de utilizare şi metodele de depreciere a flotei auto, a echipamentelor şi a altor imobilizări corporalt^iuMTecisuite
la finalul fiecărui exerciţiu financiar sau pe parcursul acestuia dacă este necesar, fiind în consecinţa ajustate prospectiv.
Valorile reziduale reflectă vatorile previzionale de vânzare, fiind influenţate în mare parte dc numărul de kilometri
parcurşi, producător, starea vehiculului, precum şi de situaţia pieţelor second-hand la data când autovehiculele sunt
vândute etc. Societatea a revizuit valorile reziduale ale flotei sale folosită pentru închiriere la data de 31 decembrie 2020,
luând în considerare atât factori interni, cât şi externi, inclusiv impactul Pandemiei COVID-19 asupra pieţei de second
hand. La 30 iunie 2021, valorile reziduale se situau în intervalul 15% şi 57%, acest interval de evaluare fiind neschimbat
faţă de 3 1 decembrie 2020.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm citiţi capitolul descrierea Emitentttlur, secţiunea ,privire generala asupra
activitâfif', subsecţiunea „Vânzarea autovehiculelor rulate (remarketing)"
Venituri din vânzarea autovehiculelor
Societatea a derulat în semestrul I al anului 2021 activităţi de comerţ cu maşini noi, reprezentând stocuri nevândute de
autovehicule importate de dealeri care sunt revândute de Societate atât pe piaţă internă, cât şi pe pieţele externe. Vânzările
de maşini noi la export reprezintă o activitate secundară, de natură oportunistă derulată de Societate şi care nu comportă
riscuri operaţionale, fiind de natură să contribuie conjunctura! semnificativ la profiturile companiei. în primul semestru
al anului 2021, veniturile realizate de Societate din comerţ cu autovehicule au atins un nivel de 13,22 milioane RON,
semnificativ faţă de anul anterior, când această activitate a fost marginală (spre deosebire de 2019 şi anii anteriori când
au fost înregistrate volume importante din această activitate de intermediere de vânzare de autovehicule noi).
Alte venituri din exploatare
Alte venituri din exploatare, reprezentate de venituri din penalităţi, venituri din despăgubiri daune auto, alte venituri
reprezentate de sume refacturate clienţilor (refacturară de combustibil), precum şi alte venituri obţinute din închirieri, au
înregistrat o scădere uşoară cu 2,29% în anul 2020 comparativ cu anul 2019. în primul semestru al anului 2021, aceasta
categorie de venituri a înregistrat o creşteri cu 1,85% comparativ cu perioada similară a anului 2020, respectiv o creştere
cu 14,89% raportai la primul semestru al anului 2019.
Cheltuieli de exploatare
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Tabelul de mai jos prezintă defalcat veniturile Emitentului pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2021, 30 iunie
2020 şi respectiv la 30 iunie 2019, precum şi pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 respectiv 31
decembrie 2019.
Pentru exerciţiul financiar incheiat Iu 31
decembrie
RON

Perioada de 6 luni încheiata la j
RON

Cheltuieli cu fiola auto
Combustibil
Cheltuieli cu piesele de schimb
Cheltuieli cu repurafiite,
intreiinerea fi recondiiionarea
Cheltuieli de exploatare a flotei
auto
Cheltuieli cu asigurările

2021

2020

2019

2020

2019

Neauditat
Revizuite

Neauditate
Nerevizuite

Neauditate
Revizuite

Auditate

Auditate

(27.701.840)

(23.854.430)

(24.457.116)

(48.518.269)

<1126.370)
(5.056.296)

<2.410.977)

(5.755.615)

(5048.746)

(7.905.978)

(6.515.585)

(5.970.825)

(I2.452.il 2)

(15.755.745)

(il.026.49R)

(6.984.654)

(7.149.750)

(14.452.542)

( 15.917.766)

(1.040.559)

(1.406.507)

(1 205.514)

(5 446.065)

14.525.585)
t9.967..708)

(58.030.728)

(6.692.585)

(5 805.002)

(5.009.278)

(9.752.614)

Cheltuieli cu alte amsumuflikzr~.—
(55.794 )
Cheltuieli cu in re g istn y ţS ^
nv
autovehiculelor f i altejtimusioane
V
Cheltuieli cu igienizlfiţea f ' '
jt
<Jl
autovehiculelor
[j? h
Cheltuieli cu taxeleilQpatşţare
. (fl0.278)

(114.245)

(252.561)

(154.857)

(284.767)

(61.288)

(688.192)

(192.191)

i i . 798.595)

(488.561)

(582.862)

(962.517)

(1.614.871)

(69.814)

(64.721 )

(96.647)

(261.717)

Costul autovclriculclitr^ândute

(1^323.793)

(434.176)

(41.318.054)

(9,458.343)

(46.796.426)

(33.421.941)

(33.784.850)

(19.026.668)

(83.871.712)

(50-397.385)

(13.205.428)

(12.899.542)

(13.428.621)

(26.076.433)

(28.230.206)

(I2.ISII.005)
(571.422)

(12.019.065)
(580.094)

(15.025.467)
(582.804)

(24 556.275)
(680.902)

(26.654.045)

Coniribuiii sociale fi alte taxe
Cheltuieli cu lichelele de masa

(646.001)

(500.585)

(22.550)

(1059.256)

(856.046)

(1.727.086)

(1.198.941)

(1.108.826)

(2.090.573)

(2.783.101)

(156.905)
(275.585)

(281.850)
(571.551)

(164819)

(457.117)

(195.145)

(526.055)

(595.185)
(558.154)

(45(871)

(428 562)

(605.722)

(765.644)

(1.570.220)

(840.725)

(117.578)

(147.140)

(545.777>

(281.562)

(51.075.457)

(44.784.363)

(39.389.789)

(104.890.775)

(852288J49)

(1.346.466)

(3.686.994)

(2.703.520)

(5.894.025)

(5.670.375)

Custul autovehiculelor vândute
din flota auto şi echipamente "
Cheltuieli cu beneficiile
angajafiior
Salarii

Cheltuieli administrative
Cheltuieli cu lelcconuuiicaliite
Cheltuieli ale sediului principal
Cheltuieli cu vânzările fi de
marketing
Chiriile sediilor administrative
Amortizarea, deprecierea şi
pierderea dc vulnure u flotei
autu şi u echipamentelor
Amortizarea, deprecierea şi
pierderea de valoare a altor
active imobilizate
Alte cheltuieli de exploatare
Alte servicii efet luate de terţi
Comisioane fi tute
Transport de bunuri fi
personal
Cheltuieli cu deplasările
Comisioane bancare fi
asimilate
Alte taxe. laxe fi cheltuieli
similare
Cheltuieli diverse
Donaţii fi subvenţii acordate
Alte cheltuieli

(740.115)

(6.797J83)

(7.428.118)

(6.701.103)

(11.990.285)

(12.037.360)

<2 652 658)

(2 914 401)
(202.955)

(4.524.704)
(529.029)

(2.491.900)

(298.212)

(/ 524 570)
(184.960)

(214.510)

(89.000)

(1.005.499)

(550.177)

(2.544.260)

(215.255)

(176.047)

(421.952)

(555.052)

(869.154)

(216.577)

(527666)

(422 515)

(922.571)

<1 055.625)

(2.770.611)

(2.764.474)

(1.765 946)

(5.962 808)

(2.856.896)

(55.058)

(25.165)
(805.918)

(717.259)
(555249)

(156.828)

(795.892)

(571.867)

(1.091.404)

(887.011)

(26.675)

(22 514)

(109.175)

(517.912)

(216.882)

(541.760)

Alte (pierderi) / câştiguri - net

(7392293)
(3.473.765)
(1.658.188)
(969.416)
(8.469.730)
Sursa:Situa(iile Financiare Consolidate 51. 12.2020. Situaţiile Financiare Consolidate 51.12.2019. Situaţiile Financiare Interimare S0.06.202I.
Situaţiile Financiare Interimare 50.06.2019

Odaia cu declararea Pandemiei COVID-19, Societatea şi-a mobilizat toate resursele umane disponibile în vederea
identificării unor modalităţi dc optimizare a costurilor, fiind analizată atent redimensionarea unor cheltuieli importante
precum cheltuielile cu flota auto şi cheltuielile de personal.
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Cheltuieli cu flota auto
Cheltuielile cu exploatarea flotei dedicate activităţilor de leasing operational şi rent-a-car, au înregistrat o scădere cu
16,39% în anul 2020 comparativ cu anul 2019, în special datorită diminuării intensităţii activităţilor economice şi a
restricţiilor de mobilitate urmare a Pandemiei COVID-19. în primul semestru al anului 2021, această categorie de
cheltuieli a înregistrat o creştere cu 16,13%, comparativ cu primele şase luni ale anului 2020, respectiv cu 13,27% în
comparaţie cu primul semestru al anului 2019. Dinamica înregistrată de aceasta categorie de cheltuieli în perioada
analizată este strâns legată de intensitatea utilizării flotei în contextul Pandemiei COVID-19 şi al deciziilor de optimizare
ale acesteia, implementate de management.
în cadrul acestei categorii de cheltuieli, cea mai mare pondere o reprezintă cheltuielile cu reparaţiile, întreţinerea şi
recondiţionarea autovehiculelor din flota, urmate de cheltuielile cu asigurările, cheltuielile cu piesele dc schimb,
cheltuielile cu combustibilul şi cheltuielile de exploatare a flotei auto.
Un indicator care merită atenţie se referă la raportul dintre cheltuielile cu exploatarea flotei şi veniturile corespunzătoare
principalelor servicii (leasing operational şi rent-a-car), care s-a deteriorat uşor, de la 22,36% în primul semestru din 2019,
la 22,67% în primul semestru din 2020 şi 23,66% în primul semestru din acest an. Relevant în privinţa evoluţiei acestui
raport este faptul că la nivelul anului 2020, acesta s-a situat la 22,24%, sensibil mai mic comparativ cu nivelul de 25,77%
la nivelul anului 2019, ceea ce semnalează o îmbunătăţire semnificativă a eficienţei operaţionale în contexfd£ţî?8tfbcărilor
generate de pandemia COVID-19.
/V
Cheltuielile cu amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a flotei auto si echipamentelor, net
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Cheltuielile cu amortizarea şi deprecierea autovehiculelor din flota auto au înregistrat o creştere cu 22,98^^4(1
anul 2020
comparativ cu anul 2019, datorita intrărilor de autovehicule noi ca urmare a volumelor semnificative de achiziţirhracloua
jumătate a anului 2020. în primul semestru al anului 2021, această categorie de cheltuieli a înregistrat o apreciere cu
14,05% comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2020, respectiv o creştere cu 29,67% comparativ cu primele şase luni ale
anului 2019, motivaţia fiind similară celei men(ionate mai sus în cazul creşterii aferente anului trecut. Deprecierea este
calculată liniar pe perioada estimată de viaţă a autovehiculelor până la valorilelor reziduale estimate la data prevăzută
pentru cedare, după ce au fost luate în considerare condiţiile anticipate pe piaţa autovehiculelor utilizate.
Costul autovehiculelor vândute din flota auto si echipamente
Costul autovehiculelor vândute din flota auto se referă valorile reziduale la careacestea sunt înregistrate încontabilitate
şi trebuie să fie analizate în raport cu poziţia „Venituri din vânzarea autovehiculelor din flota auto”, acestea referindu-se
la autovehiculele utilizate anterior în prestarea serviciilor de leasing operaţional şi rent-a-car. Diferenţa dintre veniturile
din vânzări şi cheltuielile aferente flotei auto rulate se reflectă în pierdere sau profit din această activitate, parte importantă
a activităţii operaţionale din perspectiva sustenabilităţii financiare a furnizorilor de mobilitate precum este cazul Societăţii.
Astfel, din această activitate s-au înregistrat pierderi contabile de 4,34 milioane RON în 2019 şi respectiv 4,48 milioane
RON în 2020, în timp ce în primul semestru din 2021 s-a înregistrat un profit contabil de 2,94 milioane RON, faţă de o
pierdere de 3,18 milioane RON în perioada similară a anului trecut. Una dintre explicaţiile pentru profilul înregistrat în
primul semestru din 2021, se referă la schimbarea regimului de amortizare a autovehiculelor în sensul majorării
amortizărilor anuale pe durata de exploatare a acestora şi în reducerea în consecinţă a valorilor reziduale la care acestea
sunt înregistrate în contabilitate, fapt care reduce pentru Societate riscul de a înregistra pierderi din activitatea de vânzare
a autovehiculelor rulate.
De remarcat însă că nici până în 2020 activitatea de vânzare a autovehiculelor rulate nu a fost de natură să genereze
pierderi contabile semnificative, riscul valorii reziduale fiind gestionat în mod adecvat de Societate.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm citiţi capitolul descrierea Emitentului", secţiunea „Privire generală asupra
activităliC', subsecţiunea „Vânzarea autovehiculelor rulate (remarketing)"
Costul autovehiculelor vândute
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Costul autovehiculelor vândute se referă la valoarea de achiziţie a autovehiculelor noi care fac obiectul activităţii de
comerţ şi trebuie să fie analizată în raport cu poziţia corespunzătoare de „Venituri din vânzarea autovehiculelor
Diferenţa dintre veniturile din intermedierea de vânzări de autovehicule noi pe piaţa internă şi la export şi respectiv
costurile de achiziţie ale acestora a rezultat într-un profit brut din această activitate de 0,9 milioane RON în primul
semestru al anului 2021, faţă de 0,43 milioane RON în 2020 şi 0,66 milioane RON în 2019, in timp ce in primul semestru
al anului 2020 nu a fost înregistrat un profit brut din aceasta activitate.
Această activitatea este una de importanţă secundară, ce poate rezulta într-un profit conjunctural semnificativ şi fără
riscuri economice semnificative asociate. Societatea intenţionând să deruleze în continuare această activitate în funcţie
de oportunităţile efective din piaţă.
Cheltuielile cu beneficiile angajaţilor
Cheltuielile cu beneficiile angajaţilor şi costurile conexe, au înregistrat o scădere cu 7,63% în anul 2020 în comparaţie cu
anul 2019. Această dinamică este o consecinţă a programelor de optimizare a costurilor implementate de companie,
urmare a Pandemiei COVID-19, ce s-au materializat în suspendarea angajărilor, atât pentru cele aflate în curs în anul
2020, cât şi pentru angajaţii aflaţi în perioada de proba, precum şi prin îngheţarea valorii remuneraţiilor angajaţilor
existenţi. In prima jumătate a anului 2021, cheltuielile cu personalul au înregistrat o creştere cu 2,37% comparativ cu
perioada similară a anului 2020, şi o scădere cu 1,66% comparativ cu primul semestru al anului 2019, remarcându-se
astfel preocuparea managementului pentru un control riguros al cheltuielilor cu salariile. Acestea s-au menţinut astfel
stabile în condiţiile incertitudinilorridicatc generate în mediul de afaceri de Pandemia COVID-19. Creşterea marginală a
cheltuielilor cu beneficiU^ngăjâţilor, aferentă primului semestru al anului 2021, a fost determinată de reînceperea
proceselor de recrutare/gtf urmare a volumelor de activitate în creştere semnificativă ale Societăţii.
($ L ' J '
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în anul 2020, Societate^ apfcrit compensaţii pentru personalul cheie de conducere în creştere cu 8,61% comparativ cu
anul 2019. In primul senftjstru al anuiui^j321, aceste compensaţii au înregistrat o creştere cu 8,44% comparativ cu primul
semestru al anului 2020.
Numărul de angajaţi ai Societăţii la data de 31 decembrie 2020 a fost de 313, comparativ cu 358 angajaţi înregistraţi la
31 decembrie 2019. La data de 30 iunie 2021, numărul de angajaţi ai Societăţii a fost de 345, comparativ cu 336 angajaţi
înregistraţi la data de 30 iunie 2020.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm citiţi capitolul descrierea Emitentului1\ secţiunea „Privire generală asupra
activităfif\ subsecţiunea ,Managementul şi politica de resurse umane"
Alte cheltuieli de exploatare
Alte cheltuieli de exploatare includ, printre altele, servicii efectuate de terţi, transport de bunuri şi personal, cheltuieli cu
deplasările, alte taxe şi cheltuieli similare, donaţii şi subvenţii acordate.
Acestea au înregistrat o scădere nesemnificativa cu 0,39% în anul 2020 comparativ cu anul 2019. în primul semestru ai
anului 2021, aceasta categorie de cheltuieli înregistrat o scădere cu 8,49% comparativ cu primele şase luni ale anului 2020
(determinată în special de scăderea anumitor categorii de cheltuieli, cum ar fi donaţii şi subvenţii acordate, comisioane
bancare şi asimilate respectiv alte servicii efectuate de terţi).
Cheltuieli administrative
Cheltuielile administrative au înregistrat o scădere cu 24,88% în anul 2020 comparativ cu anul 2019, pe fondul diminuării
activităţii Societăţii generata de efectele Pandemiei COVID-19, în primul semestru al anului 2021, aceasta categorie de
chckuieti a înregistrat o apreciere cu 44,05% comparativ cu perioada similară a anului 2020, respectiv o apreciere cu
55,76% comparativ cu primul semestru al anului 2019. Aprecierea a fost datorata creşterii poziţiei „chiriile sediilor
administrative" cu aproximativ 616,25% comparativ cu primul semestru al anului 2020.
Alte pierderi / câştiguri - net
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Unul dintre factorii principali care au afectat dinamica profitabilităţii din exploatare se referă la valorile consemnate în
cadrul poziţiei .Alte pierderi/câştiguri net" care include provizioanele pentru deprecierea creanţelor comerciale. Astfel,
în primul semestru din 2021 s-a înregistrat un efect de depreciere a creanţelor în cuantum de 2,4 milioane RON, faţă de
o contribuţie pozitivă de 0,8 milioane RON printr-un efect de reversare în perioada similară a anului precedent, după ce
în primul semestru din 2019 s-a înregistrat o cheltuială cu deprecierea de 1,6 milioane RON. La nivelul anului 2020, s-au
înregistrat provizioane pentru deprecierea creanţelor de 1,64 milioane RON, faţă de 6,97 milioane RON în 2019.
Fluctuaţiile se datorează, în cea mai mare parte, unor situaţii specifice (de exemplu încasări improbabile pentru creanţe
anterior identificate cu risc de neîncasare sau clienţi pentru care s-au identificat în perioada analizată aspecte care au
condus la înregistrarea de ajustări suplimentare) şi care au afectat diferitele categorii de creanţe. Creşterea accelerata a
provizioanelor pentru depreciarea creanţelor, incepand cu finalul anului 20t8, a fost generata de achiziţia BTOL. Fiind o
companie noua, Societatea a decis sa aiba o abordare prudenta in ceea ce priveşte portofoliul de creanţe cat si a celui de
clienţi, iar odata cu translatarea contractelor pe modelul de afaceri al Societăţii, s-a putut observa o tendinta de scădere a
volumului de noi provizioane pentru deprecierea creanţelor,
în condiţiile volatilităţii poziţiei de depreciere a creanţelor ce a fost descrisă mai sus, este important de menţionat pentru
o înţelegere adecvată faptul că, în conformitate cu politica sa de risc comercial. Societatea deţine bilele la ordin cu titlu
de garanţie pentru o parte dintre aceşti clienţi, iar pentru ceilalţi, vechimea relaţiilor comerciale şi reputaţia foarte bună în
piaţă, asigura întregul confort în ceea ce priveşte plata serviciilor prestate.
Riscul de credit al clienţilor este gestionat conform politicilor, procedurilor şi controlului stabilit de Societate cu privire
la gestionarea riscului de credit al clienţilor. Bonitatea unui client se bazează pe istoricul de colectare al clientul respectiv.
Creanţele restante ale clienţilor şi activele contractuale sunt monitorizate constant şi planurile de colectare sau recuperare
sunt discutate cu clienţii imediat ce devin restante sumele de încasat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm citiţi capitolul
.Descrierea Emitentului” , secţiunea .Alte elemente esenfiale privind afacerea SocietăfiF', subsecţium^jaftW/f/cd de
credit comerciar
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Profit operaţional

&
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Societatea nu face raportare pe segmentele de afaceri, astfel încât între activităţile de leasing operaţional şi îijchiriere pe
termen scurt nu se poate discerne cu acurateţe în privinţa contribuţiei fiecăreia dintre activităţi la dinamica profitabilităţii
operaţionale de-a lungul timpului.
Profilul operaţional a înregistrai o scădere cu 18,88% în anul 2020, scăderea fiind determinată în special de reducerea de
activitate şi de diminuarea veniturilor aferente activităţii de rent-a-car, puternic lovită de criza generată de Pandemia
COVID-19. în primul semestru al anului 2021, profitul operaţional a înregistrat o creştere cu 34,09% comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului 2020 şi o scădere cu doar 6,65% în comparaţie cu primele şase luni ale anului 2019, ceea ce este
de natură să semnaleze o performanţă operaţională solidă care pune în evidenţă robusteţea modelului de afaceri al
Societăţii. Contribuţia activităţii dc vânzare a autovehiculelor din flota rulată, precum şi activitatea de intermediere de
vânzare de autovehicule noi au avut o contribuţie marginală la dinamica profitului operaţional, comparativ cu
profitabilitatea principalelor activităţi operaţionale, adică serviciile de leasing operaţional şi rent-a-car, care se constituie
în obiectul de activitate de bază.
Cheltuieli şi venituri financiare
Cheltuielile financiare se refera la cheltuielile cu dobânzile, precum şi la pierderile din variaţiile cursului de schimb
valutar. Această categorie de cheltuieli a înregistrai o creştere cu 16,33% în anul 2020, în principal datorată creşterii
nivelului împrumuturilor contractate pentru finanţarea expansiunii flotei, inclusiv eferente emisiunii de obligaţiuni.
Pierderile din diferenţe de curs valutar s-au diminuat cu 7,90% în 2020 comparativ cu anul 2019. Aceste fluctuaţii reflecta
cheltuielile nemonetare (nerealizate) din diferenţe nefavorabile ale cursului valutar în EUR/ RON. Majoritatea datoriilor
Societăţii sunt denominate în EUR (84,48% din totalul datoriilor financiare la 30 iunie 2021), acestea fiind reevaluate în
RON la sfârşitul fiecărei perioade de raportare şi rezultând pierderi sau câştiguri nerealizale.
în primul semestru al anului 2021, cheltuielile financiare au înregistrat o scădere cu 15,37% comparativ cu primul
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semestru al anului 2020 ca urmare a scăderii cheltuielilor cu dobânzile la împrumuturi cu 13,56% precum şi de diminuarea
cu 30,75% a pierderilor din diferenţele de curs valutar. Variaţia cheltuielilor cu dobânzile din primele 6 luni în 2021
comparativ cu primul semestru al anului 2020 se referă ta faptul că Societatea a obţinut finanţări în condiţii mai
avantajoase.
Veniturile financiare sunt asociate în principal dobânzilor aferente depozitelor în RON şi EUR. în 2020, veniturile
financiare au înregistrat o creştere cu 162,21% comparativ cu anul 2019, aceasta datorându-se atât nivelului mai mare de
lichidităţi urmare a emisiunii de obligaţiuni din 2019, precum şi efectului de apreciere al cursului de schimb valutar.
Variaţia veniturilor din dobânzi din primele 6 luni în 2021 comparativ cu perioada similară din 2020 are în vedere calculul
efectiv al dobânzilor pentru împrumuturile restituite, acordate părţilor afiliate. Societatea a înregistrat în anul 2021
rambursarea anticipată a ace^tpr-împrumuturi. Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiţi Nota 26 din Situaţiile Financiare
Interimare la 30 iunie 2(
Rezultatul global
In anul 2020, profitul^feţ a înregistra^o scădere cu 58,97%, faţă de anul anterior, determinată de scăderea profitului
operaţional în condiţiile^iîjipactuluL'negativ, cu precădere în ceea ce priveşte activitatea de rent-a-car, ca urmare a
impactului Pandemiei COVID-19. De asemenea, ajustarea profitabilităţii a fost şi consecinţa rezultatului financiar
nefavorabil aferent perioadei analizate (23,94 milioane RON în 2020, faţă de 21,22 milioane RON în 2019).
Cuantumul profitului net obţinut în primul semestru din 2021 a fost de 12,5 milioane RON, în creştere cu 201,58% faţă
de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 20,24% mai redus decât în primul semestru din 2019. Un efect negativ asupra
rezultatului net raportat în primul semestru din 2021. a fost generat de cuantumul ridicat la nivelul de 2,8 milioane RON
al impozitului pe profit amânat, faţă de 0,9 milioane RON în prima jumătate a anului trecut.
Dinamica profitului Societăţii reflectă evoluţia favorabilă a companiei pe ambele linii de afaceri, atât în ceea ce priveşte
dinamica activităţilor din punctul de vedere al factorului de volum, cât şi în ceea ce priveşte marjele de profitabilitate pe
activităţi operaţionale, susţinute de modelul de afaceri dedicat firmelor mici şi mijlocii (linia de afaceri leasing
operaţional) şi de avansul preţurilor practicate în piaţă şi creşterea majoră a gradului de închiriere (linia de afaceri rent-acar).
Bilanţ
Tabelul de mai jos prezintă situaţia rezultatului global al Emitentului pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2021,
precum şi pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 respectiv 31 decembrie 2019.
P erioada de 6 luni
încheiată la 30 iunie
RON

P en tru cxcrci(iu! financiar încheiat la 31
decembrie
RON

2021

2020

2019

Neuudiutte
Revizuite

Audi Uite

Audi uite

Active imobilizate
Imobilizări necorporale

609376.861

537.640.128

214.817

Rota auto şi echipamente pentru închiriere
Dreptul de utilizare a activelor
Alte imobilizări corporale

250.796.569
342.622.999
2.105.519
2.084.783
423.596
596.507

275.776
202.146.510

Investiţii imobiliare
Investiţii în instrumente de capitaluri proprii
Creanţe comerciale
împrumuturi acordate părţilor afiliate

323.970.352
1.047.470
1.591.527
423.696
172.554

532344.153
2.442.166
195.664.513
322.882.415
683.698
1.651.396
423.696
384.713

10.532,071

8.012.243

8.411.556

Active circulante

72.154.973

103.822338

123325.967

Stocuri
Creanţe comerciale

11.368.929

1.799.740

10.561.590

23.901.451
8.821.838

21.425.893
4.971.276

15.963.853
7.230.612

Alte creanţe şi active circulante

m

Cheltuieli înregistrate în avans
Numerar şi echivalente de numerar

744.149

1.012.467

391.778

27.318.606

74.613.162

89 378.134

681.531.834

641.462.666

656.070.120

Capital subscris

20.000.000

20.000.000

20 000.000

Alte rezerve de capital

22.018.593

14.811.431

13.485.527

Rezultat reportat

77.388.297

72.077.807

65 780.117

T otal capital propriu

119.406.890

106.889.238

99.684353

D atorit pc term en lung

373.615.917

379353.020

380379.524

60.885.879

51.508.411

90 007.861

97.854.077
192.697.764
3.047.811

96.622.374
212.758.855
3.897.578

95 341.617
180.880.106

8.228.053

6.475.814

3 800.409

10.902.333

8.089.988

7 022.214

188,509.027

155320.408

176.006.043

63.116.056

73.432.309

101.019.318

76.883.979
81 487.710

18.428.843
914.643

66.055.713
12.592.511
71.400

5.030.167

3.068.475

2.428.915

T otal datorii

562.124.944

534373.428

556385.567

T otal capital propriu şi datorii

681.531.834

641.462.666 .

656.070.120

Total active

Credite şi împrumuturi purtătoare de dobânzi
Obligaţiuni
Datorii din leasing
Datorii comerciale şi alte datorii
Venituri înregistrate în avans
Datorii privind impozitul amânai
Datorii curente
Credite şi împrumuturi punâloare de dobânzi
Datorii din leasing
Datorii comerciale şi alte datorii
Provizioane
Venituri înregistrate în avans

3 327.317

15.134.040
71.400

Sursa: Situa/iile Financiare Consolidate 31.12.2020, Situa/ii Financiare Consolidate 31.12.2019, Situaţii Financiare Interimare 30.06.2021

Active
Flota auto asociata activităţii operaţionale
Majoritatea imobilizărilor corporale sunt reprezentate de autovehiculele asociate principalelor tfeţivităţi de sertţîcii
prestate de Societate (97%), restul activelor imobilizate fiind reprezentate de terenuri, clădiri, mobilierşi accesorii.'
Principalele active ale Societăţii, reprezentate de flota operată, sunt grupate în două poziţii bilanţiere care contorizcază
dinamica acestor active utilizate în activităţile de leasing operaţional şi rent-a-car. Acestea sunt “Fiola auto şi echipamente
pentru închiriere“ şi “Drepturi de utilizare a activelor“, prima poziţie reflectând autovehiculele achiziţionate în numerar
(Finanţate din cash-flow-ut operaţional, credit bancar, emisiuni de obligaţiuni), iar cea de-a doua reflectând autovehiculele
achiziţionate în leasing financiar.
Astfel, valoarea cumulată a celor doua poziţii a avansat la 30 iunie 2021 cu 12,79%, faţă de 31 decembrie 2020 şi cu
14,44% faţă de sfârşitul anului 2019, ceea ce pune în evidenţă dinamica de creştere a flotei operate de Societate pe ambele
linii de afaceri. De remarcat că, în anul 2020, valoarea liotei auto asociate activităţii operaţionale a crescut cu numai
1,46% comparativ cu sfârşitul anului 2019. Acest fapt reflectă volumele de achiziţii mai reduse şi vânzările de
autovehicule sensibil mai accelerate anul trecut, ca urmare a deciziei Societăţii de a-şi optimiza dimensiunea flotei auto
în acord cu contracţia cererii de servicii de mobilitate pe termen scurt.
împrumuturi acordate părţilor afiliate
La data de 31 decembrie 2020, era înregistrat un împrumut purtător de dobândă acordat de Societate către Autonom
International S.R.L. în valoare de 8,0 milioane RON, în scădere cu 4,75% comparativ cu valoarea înregistrată la 31
decembrie 2019. La 30 iunie 2021, valoarea împrumutului purtător de dobândă acordat de Societate către Autonom
International S.R.L. a fost de 10,5 milioane RON, în creştere cu 31,45%.
Stocuri
Stocurile cuprind autovehiculele oferite spre revânzare, consumabile, piese de schimb, alte materiale de natura stocurilor
şi sunt înregistrate la valoarea minimă a costului sau la valoarea reziduală, în cazul autovehiculelor disponibile spre
vânzare. După luarea deciziei de vânzare a unui autovehicul utilizat în prestarea serviciilor aferente liniei de afaceri leasing
89

operaţional şi renl-a-car (aşa-numita activitate de „remarketing"), acesta este reclasifical din categoria Jmabilizări
corporale asociate activităţii operaţionale" în categoria .JStocuri" Ia valoarea lor reziduală. Valoarea reziduală a unui
autovehicul rezultă din ajustarea costului de achiziţie cu cheltuielile de amortizare şi depreciere înregistrate de la
momentul achiziţiei, până la cel al vânzării. Un detaliu important se referă la faptul că în categoria “Stocuri" se regăsesc
şi autovehiculele aferente componentei de comerţ a afacerii Societăţii.
Atunci când stocurile sunt vândute, valoarea contabilă a acestor stocuri este recunoscută drept cheltuială şi raportată drept
componentă a costului vânzărilor în situaţia rezultatului global pentru perioada pentru care se recunoaşte venitul aferent.
Valoarea oricăror reduceri ale stocurilor la valoarea realizabilă netă şi toate pierderile de stocuri sunt recunoscute drept
cheltuială în aceeaşi componentă a situaţiei rezultatului global drept consum al respectivului stoc în perioada în care apare
reducerea sau pierderea.
Tabelul de mai jos prezintă principalele categorii dc stocuri pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2021 precum
şi pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 respectiv 31 decembrie 2019.
luni închcîutâ la
30 iunie
RON

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie
RON

2021

2020

2019

Neauditate
Reiizuite

Auditale

Auditate

11.653.201
(284 272)

1.799.740

Ajustări pentru stocuri

-

(668.126)

Total stocuri

11.368.929

1.799.740

10.561.590

Autovehicule oferite spre vânzare

11.229.716

Sursa: Situaţiile Financiare Consolidate'!!. t2,2Q20^Simaţii Financiare Cansttlidate M 12 2019. Situaţiile Financiare Interimare 30.06.202/

La 31 decembrie 2020, stocurile au înregistrat o ajustare majoră în sensul scăderii cu 82,96% faţă de 31 decembrie 2019.
Aceasta s-a datorat scăderii numărului de autovehicule oferite spre vânzare în prima parte a perioadei de referinţă, urmată
apoi de o accelerare semnificativă a vânzărilor de autovehicule în a doua jumătate a anului 2020. în acest fel, dimensiunea
flotei a fost optimizată, în acord cu cererea pe termen scurt, iar valoarea stocului de maşini oferite spre vânzare a ajuns
practic la sfârşitul anului 2020 la un minim istoric.
Creanţe comerciale
Tabelul de mai jos prezintă principalele categorii de creanţe pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2021 precum
şi pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 respectiv 31 decembrie 2019.
Perioada dc 6
luni încheiaţii la
30 iunie
RON

Creanţe comerciale
Creanţe comerciale dc la părţi afiliate
Ajustări de depreciere pentru creanţele comerciale

2021

2020

2019

Neauditate
Revizuite

Auditate

Auditale

43.046.530
511.394

Creanţe nefacturate
C reanţe comerciale, net
Garanţii pe termen lung
Total

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
dcccmhric
RON

(19.758.825)

36.835.211
1.538 729
(17.547.857)

102.352

599.810

23.901.451

21.425.893

596.507

172.554

384.713

24.497.958

21.598.447

16.348.566

30.930.505
943 706
(15,910358)
15.963.853

Sursa: Situaţiile Financiare Consolidate J 1.12.2020, Situaţii Financiare Consolidate J 1.12.2019, Situaţii Financiare Interimare S0.06.202l

Creanţele comerciale nu sunt purtătoare de dobânzi şi 70 - 80% dintre acestea au un termen de 10 - 40 de zile iar diferenţa
de 20 - 30% au scadente mai mari de 40 de zile.

so

Poziţia “Ajustări de depreciere pentru creanţele comerciale” a înregistrat o creştere cu 10,29% în anul 2020 comparativ
cu sfârşitul anul 2019. în primul semestru al anului 2021, aceasta a înregistrat o creştere de 12,60%. Creanţele comerciale
nete au crescut cu 34,22% în anul 2020 comparativ cu anul 2019 şi cu 11,55% în primul semestru al anului 2021
comparativ cu exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.
Numerar si echivalente de numerar
De remarcat scăderea poziţiei de numerar şi de echivalente de numerar la 27,3 milioane RON la 30 iunie 2021, faţă de
74,6 milioane RON ia 31 decembrie 2020 şi 89,4 milioane RON la sfârşitul anului 2019. Explicaţia constă în faptul că,
în condiţiile în care vizibilitatea potenţialelor evoluţii în mediul economic s-a îmbunătăţit substanţial, percepţiile generale
de risc din economie s-au ameliorat substanţial spre sfârşitul anului trecut. Astfel, managementul Societăţii a deblocat
procesele de achiziţii de autovehicule în numerar, pentru a capitaliza oportunităţile generate de creşterea în 2021 a cererii
sustenabilc de servicii de închiriere pe termen scurt şi lung pe nişele de piaţă vizate prin modelul de afaceri rafinat
sistematic de echipa Autonom de-a lungul anilor.
Capitaluri proprii
Capitalurile proprii ale Societăţii au crescut de ia 99,68 milioane RON la sfârşitul anului 2019, la 106,89 milioane RON
la sfârşitul anului 2020 şi la 119,4 milioane RON la 30 iunie 2021. Creşterea reflectă dinamica prontuliu^ţipadei ce a
fost incorporat, politica Societăţii fiind de a nu distribui dividende către acţionari.
f i Z "1 ^
^
Elemente privind structura şi dinamica datoriilor financiare
în ceea ce priveşte modalitatea de finanţare a flotei prin instrumente de datorie, la 30 iunie 2021, <jea mai mare popdere
în datoriile financiare pe termen scurt şi lung era reprezentată de leasingul financiar (57%), credit bancar £24%) şi
obligaţiuni corporative (19%). Din punctul de vedere al dinamicii, cuantumul datoriilor financiare ale Societăţii la 30
iunie 2021 era de 515,6 milioane RON, faţă de 500,4 milioane RON la sfârşitul anului trecut şi 524,6 milioane RON la
sfârşitul anului 2019.
Un obiectiv important al Societăţii se referă la majorarea pe termen mediu şi lung a ponderii instrumentelor de datorie
reprezentate de emisiunile de obligaţiuni, această modalitate de finanţare permiţând un management al flotei mai
optimizat raportat la utilizarea preponderentă a creditului bancar şi leasingului financiar, care implică procese mai
formalizate şi restricţii în a dispune operativ de activele achiziţionate care fac obiectul garanţiilor stabilite prin contractele
de finanţare semnate. De altfel, în acest sens, managementul Societăţii intenţionează să urmeze recomandarea agenţiei de
rating Fitch care condiţionează pentru viitor o eventuală îmbunătăţire a ratingului acordat, de creşterea finanţărilor
negarantale, iar în acest sens principalul instrument este reprezentat de obligaţiunile corporative. Pe de altă parte, creşterea
ponderii Obligaţiunilor în structura de finanţare a Societăţii are drept impact creşterea maturităţii medii a finanţărilor
astfel încât acestea să devină consistente cu maturitatea medie de peste patru ani, la 30 iunie 2021, a contractelor de
leasing operaţional, principala sa linie de afaceri.
Menţionăm că în 12 noiembrie 2019, Emitentul a realizat prima sa emisiune de obligaţiuni negarantate în valoare totala
de 20 milioane EUR, cu o scadenta de 5 ani şi o dobândă fixă de 4,45%. Primul cupon de dobândă a fost plătit în dala de
5 noiembrie 2020.
Tabelele de mai jos prezintă detalierea pe scadenţe a datoriilor purtătoare de dobânzi şi a datoriilor de leasing financiar,
precum şi a datoriilor comerciale la 30 iunie 2021,31 decembrie 2020, respectiv la 3 1 decembrie 2019:
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31

dmmtiric
2021)
Audiţiile

31
dcccnil)rf*
21)10
A tid ita lr

Total

2 J 6 5 .m

40.908.641i

150.177.743

384.037.467

Cred iie ţ i Împrumuturi
purtătoare de clohiiui ţi
lexsinj: finan tu r

2642.852

13.387 104

63.280.016

167 053.4)4

246.363 3X6

Datorii din leasing
Datorii cnmereiale ţ i alte
datorii

1 S06.52J

19.404.915

52.949.426

222.H58.8tM!

296.719 664

•477. K17

7 102,337

4.831.562

3.896.940

I6.308.65f,

Total

4.627.192

41.952.680

118.418.152

393.809.154

31.323.741)

13.426.628

36.511 441

224.377.4tM

1.431 % ')

22.395.742

64.898.107

189.934.144

1.839.992

13.294.048

36.595.701

49.116.418

Credite ţ i împrumuturi
purtStoaiv «le dohân/i ţi
leasing financiar
Datorii din leasing
Datorii comerciale ţi alte
datorii

Total

101.409.548

414,311.548

-

*

577-389.642

559.391.706

307.639 212
278.659961
3 327 317

18.461 357

3.327.317

604.760.530

Sursa: Situaţiile Financiare Consolidate 31.12.2020, Situaţii Financiare Consolidate 31.12.2019, Situaţii Financiare Interimare 30.06.2021

Fluxuri de numerar
Lichidităţile şi resursele de capital descriu capacitatea unei companii de a genera suficiente fluxuri de numerar pentru a
satisface cerinţele de numerar ale operaţiunilor sale de afaceri, inclusiv nevoile de capital circulant, cheltuielile de capital
(mai puţin achiziţiile importante), obligaţiile privind serviciul datoriei, alte angajamente, obligaţii contractuale şi achiziţii.
Societatea îşi gestionează riscul de lichiditate prin monitorizarea permanentă a fluxurilor sale de numerar. Aceasta
bugetează şi monitorizează adecvat fluxurile de numerar şi gestionează depozitele de numerar disponibile şi
împrumuturile.
Cerinţele de lichiditate ale Societăţii provin în principal din necesitatea de finanţare a capitalului circulant şi a programulu
său de cheltuieli de capital. Societatea şi-a finanţat în principal operaţiunile şi investiţiile prin intermediul unei combinaţi
de fluxuri de trezorerie disponibile, credite pe termen scurt şi lung de la bănci, contracte de leasing financiar precum ş
prin emisiune de obligaţipni'-negaranlale. Societatea intenţionează să finanţeze achiziţiile şi operaţiunile viitoare prin
intermediul fluxurdprde trezorerie,generate de operaţiuni, credite, leasing financiar şi emisiune de obligaţiuni.
Perioada d e 6 luni încheiată la 30 iunie
RON

Profil înainte de im pozitare
Amortizarea altor imobilizări corporale
Amortizarea autovehiculelor din flota auto şi a
echipamentelor pentru închiriere
Diferenţe neie din schimb valutar
Pierderi din cedarea imobilizărilor corporale
Pierderi / (câştig) din cedarea flotei auto resurse proprii
Venituri financiare
Cheltuieli cu dobânzile
mişcări în provizioane, net
Mişcări în ajustările de valoare pentru active
circulante, net
A justări în capitalul circulant:
Creşterea creanţelor comerciale şi de alta natura şi a
plăţilor
efectuate în avans
Creşterea/ (scăderea) stocurilor
Creşterea altor creanţe
Creşterea/ (descreşterea) veniturilor înregistrate în
avans
Creşterea/ (descreştere) datoriilor comerciale şi de alta
natura
Achiziţia de autovehicule pentru flota auto şi
echipamente
pentru închiriere

Pentru exerciţiul financiar încheiat Iu
31 decembrie
RON

2021

2020

2020

2019

Neuuditate
Rexizutte

Neauditate
Nere\ izuae

Auditatc

Auditate

15.470.578

5.397.077

9324 2 S 9

19.791.406

1.346.466

3 686994

5.894.025

5.670.375

51.075.457

44 784 363

104.890.775

85.288.349

4.019 747
2 483
(2937 584)
(1.358 271)

5 805019

6.427.435
124.856
4.058.066

5.782.874
1.070.716
4.344 261
(507.193)
14.747.668

3,184.781

8.900.890
843.243

(503.491)
9461 432
25 013

(1.329.928)
18.843.199
-

-

2.630.52!

(764 306)

969.416

7.490.422

(3.244 955)

(I I 038 369)

(5.901.659)

(3 648.428)

(9 853 461)
(3850.562)

4 057.048
3.369.414

5.567.433
2.259.336

17.511.532
1.220.006

3.713.931

163.757

.3.314.966

5 088 397

(2838627)

698 342

(5.672.042)

(10 363 397)

(88516519)

(34 659 136)

(91.155.650)

(46.106 239)
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Sume primite pentru cedarea flotei auto şi echipamente
pentni închiriere
Dobânzi încasate
Dobânzi plătite

31.318.038

83.632.668

45.191.411

340.141

503.491

(6.701.570)

(7.314.278)

731.260
(18.843.199)

97.251
(14.453.748)

(317.917)

(1.020.710)

(3.387.603)

2397.956

57.857372

122.114306

134.828.060

(241.332)

(243.862)

(2.839.194)

(1.583.657)

(1.383.089)

(101.759)
(1.247.789)
(5.077.192)

8.886.795

637.062

992.000

442.950

(4.340392)

(1.187.927)

(634.951)

(5.983.790)

(52.946.413)
46.946.012
(43.319.217)

(43.289.588)
31.597.128

(91.320.225)
53.946.950
(108.193.107)

(86.235.908)
26.662.271
(75.635.180)

33.356.047

Impozit pe profit plătit
Fluxuri nclc dc trezorerie din activităţi dc
exploatare
Activităţi dc investiţii
Achiziţia de imobilizări necorporale
Achizijia altor imobilizări corporale
împrumuturi acordate părţilor afiliate

(10.388.493)

încasări din împrumuturi acordate părţilor afiliate
Fluxuri de trezorerie nete folosite în activită(i de
investifii
Activităţi dc finanţare
Plata datoriilor din leasing financiar
încasări din împrumuturi
Rambursarea împrumuturilor

(47.648.683)

94.186.057

Emisiunea de obligaţiuni
Fluxuri dc trezorerie nete folosite în activităţi de
finanţare

(51.461.940)

(59341.143)

(145.566382)

(41.022.760)

C reşterea/ (descreşterea) neta a num erarului şi
echivalentelor dc num erar

(53.461.875)

(2.671.798)

(24.086.827)

87.821309

56.688.044

76.838.212

80.774.870

(7.046.640)

-

•

56.688.044

,8 p $ 7 4 l8 7 b >

3.226.169

74.166.414

-

N um erar şi echivalente dc n u m era r la 1 ianuarie
N um erar şi echivalente de n u m era r la 31 decembrie
N um erar şi echivalente dc n u m e ra r la 30 iunie

Sursa: Situaţiile Financiare Consolidate 31.12.2020. Situaţiile Financiare Consolidate 31.12.2019. Situaţii Financiare Interimare 3
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Fluxul net dc trezorerie generat de activitatea de exploatare în primul semestru din 2021 a fost de 2,4 milioanţ; RON, faţă
de 57,9 milioane RON în perioada similară a anului trecui. Explicaţia constă în creşterea substanţială a ieşirilor1âo numerar
pentru achiziţia de autovehicule în prima jumătate a acestui an, la un nivel de 88,5 milioane RON, faţă de 34,7>mnîoane
RON în primele şase luni din 2020. Ieşirile de numerar pentru achiziţia de autovehicule pentru flotă din primul semestru
sunt comparabile cu cele din 2020 şi de aproape două ori mai mari faţă de ieşirile de numerar pentru achiziţiile pentru
administrarea flotei necesare în 2019.
în schimb, intrările de numerar aferente cedării autovehiculelor rulate în flotă au fost în semestrul 1 al anului 2021 de 33,4
milioane RON, comparabile cu cele din perioada similară din 2020 de 31,3 milioane RON. Suma de 83,63 milioane RON,
obţinută din cedarea autovehiculelor rulate în 2020, când a fost accelerat procesul de vânzare în vederea acomodării
dimensiunii flotei la contracţia cererii pe termen scurt, reprezentă o creştere cu 85,06% faţă de intrările de numerar din
2019 de 45,2 milioane RON.
Masuri alternative ale performanţei. Indicatori nedefiniţi de IFRS
Deşi Societatea finanţează marea majoritate a cheltuielilor sale de capital prin intermediul instrumentelor de datorie,
nivelul de capital şi profilul său robust de profitabilitate i-au permis să menţină în mod sustenabil un nivel mediu de
îndatorare, măsurat prin indicatori precum Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobânzile (EBITDA normalizată/Cheltuicli
cu dobânzile) sau Datorie netă financiară/EBITDA normalizată.
Tabelul de mai jos prezintă indicatorii prezentaţi mai sus.
P en tru perioada dc 6 luni încheiată Iu 30
iunie
RON
2019
2021
2020
Neauditatâ
Neauditatâ
Neauditatâ
Nerevizuită
Revizuită
Revizuită
Profîtul net
A justări pentru reconcilierea profitului
net cu EBITDA:

12317.653

4.150.739
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15.695.042

P en tru cxcrcifiul financiar încheiat ia
31 decem brie
RON
2020
2019
Audi tată
6.146.637

Auditată
17366.180

Costuri de finanţare minus venituri financiare
Cheltuieli eu impozitul pe profit
Depreciere, amortizare şi pierderea de
valoare a activelor imobilizate
EBITDA
Câştiguri din achiziţii la preţ redus
EBITDA norm alizuta
M arjâ EBITDA
Cheltuieli cu dobânzile
Ruta de acoperire n dobânzii
Credite şi împrumuturi purtătoare de
dobânzi, inclusiv dobânda pentru obligaţiuni
Obligaţiuni
Datorii afetente leasingului financiar
Numerar şi echivalente în numerar
Dutnrii financiare nete
Datorii financiare nete / EBITDA
Capital propriu
Datorii financiare nete / C apital propriu

11.562.366
2.952.925

14.762.959
1.246.338

10.158.906
3.104.821

23.944.223
2.117.287

21.219.043
2.225.226

52.421.923

48.471.357

42.093.309

110.784.800

90.958.724

79.454.867

68.631.393

71.052.078

144.053.282

131.969.172

-

-

-

79.454.867
44,61%
8.900.890
8,93

68.63 1393
46,53%
9.461.432
7,25

144.053.282
44,05%
18.846.614
7,64

131.969.172
38,96%
14.747.207
9,83

124.940.720

166.891.840

71.052.078
39.75%
6.684.975
10,63

-

96.622.374
95 341.617
278.814.568
262 367.816
74 613.162
89.378.134
435.223.139
425.764.500
2,98
330
•
106.889.238
99 684 553
3,98
437
Sursa' Situ i/iilc Financiure CiminUdatc 31.12,2020, Sima/iile Financiare Con.wlidate 31.12.2019. Situaţii Financiare Interimare 30.06.2021. Situa/ii
Financiare Interimare 30.06.2019
-

•

-

Acordurile de împrumut cu băncile precum şi termenii şi condiţiile Obligaţiunilor emise în anul 2019 conţin mai multe
angajamente Financiare, în principal de natură cantitativă, printre care se numără indicatori precum Datorie financiară
neta/EBITDA, Daloi ia Financiară netă/capitaluri proprii, rata de acoperire a serviciului datoriei, rata de solvabilitate, care
nu ar trebui să depăşească anumite valori. Neîndeplinirea acestor angajamente poate permite băncilor să solicite
rambursarea anticipată a creditelor şi împrumuturilor.
în anul 2020, EBITDA .ţv^jrţişcut.cu 9,16% comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2019, în condiţiile scăderii
veniturilor operaţionaţsj-'cu 3,45%. în primul semestru al anului 2021, EBITDA a înregistrat o creştere cu 15,77%
comparativ cu prim atei luni ale anului 2020, respectiv o creştere cu î 1,83% în comparaţie cu primul semestru ai anului
2019.
§ *
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Marjă EBITDA a atins ^4,05% pentrfl Exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în comparaţie cu 38,96% pentru
exerciţiul financiar încheiat la 3i-decembrie 2019. Dinamica marjei EBITDA în 2020, comparativ cu anul anterior este
măsura rezilienţei profitabilităţii celor două linii de afaceri, cu precădere a activităţi de leasing operaţional, precum şi a
eficienţei măsurilor luate de management în vederea optimizării cheltuielilor şi a dimensiunii flotei în contextul incidenţei
Pandemiei COVID-19. De asemenea, un efect notabil în ceea ce priveşte creşterea EBITDA în 2020 faţă de 2019 (spre
deosebire de scăderea profilului operaţional în 2020 faţă de 2019) se referă la creşterea cheltuielilor cu amortizarea şi
deprecierea flotei rulate, cu 22,98% în 2020 faţă de anul trecut. Aceasta reflecta un procent de amortizare mai ridicat pe
durata de exploatare a autovehiculelor, care a avut drept consecinţă inclusiv o scădere a valorii reziduale a autovehiculelor
din flota.
în primul semestru al anului 2021, marjă EBITDA a atins 44,61% comparativ cu nivelul de 46,53% înregistrat în primele
6 luni ale anului 2020, respectiv valoarea de 39,75% din primul semestru al anului 2019, ceea ce pune în evidenţă un
trend de îmbunătăţire a profilului de profitabilitate susţinui de efectul de economie de scară şi de câştigare sistematică de
cotă de piaţă în mod profitabil.
Dinamica favorabilă a profitabilităţii a permis Societăţii să se înscrie în condiţionalilăţile asumate cu băncile şi deţinătorii
de obligaţiuni în cadrul emisiunii din 2019, în privinţa valorilor indicatorului EBITDA normalizatâ/Cheltuieli cu
dobânzile care se situează la un nivel foarte confortabil, precum şi a indicatorului Datorii financiare nele/EBITDA, care
şi-a redus valoarea de la 3.3 la nivelul anului 2019 la 2,98 la nivelul anului 2020.

4.1

ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE ŞI SUPRAVEGHERE
Aspecte generale
Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie alcătuit din 3 (trei) administratori numiţi de AGOA pentru
un mandat de 4 (patru) ani. Conform Actului Constitutiv ai Societăţii, la orice moment, majoritatea administratorilor
Societăţii vor fi administratori neexecutivi.
Conducerea Societăţii este delegată de către Consiliul de Administraţie unui director general. în prezent, directorul general
al Societăţii este doamna Mihacla-Angela Irimia („Directorul G eneral”), care a fost numită în această calitate la dala de
I noiembrie 2014, pentru o durată nedeterminată. Societatea este reprezentată în raport cu terţii şi în justiţie de Directorul
General. Dc asemenea, în procesul decizional, domnii Marius Ştefan şi Dan-George Ştefan, fiecare având calitatea de
salariat al Societăţii pe poziţia de Manager general (cod COR 112028), au un rol decizional şi o contribuţie determinantă
cu privire la strategia şi direcţiile de dezvoltare ale Societăţii.
Componenţa Consiliului de Adm inistraţie
Nume şi prenume

Calitate

Data numirii

Data expirării
m andatului

Mihaela-Angela Irimia

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

13 martie 2013

1 noiembrie 2022

Elena-Gianina Gherman

Membru în Consiliul de Administraţie

7 noiembrie 2014

1 noiembrie 2022

Dan lacob

Membru în Consiliul de Administraţie

7 noiembrie 2014

1 noiembrie 2022

Sediul profesional al fiecărui membru al Consiliului de Administraţie, precum şi al Directorul^SeneVal este în
Municipiul Piatra-Neamţ, str. Fermelor nr. 4, judeţul Neamţ.
^

ă L
Atribuţiile Directorului General
Conducerea operativă a Societăţii este încredinţată Directorului General, acesta fiind responsabtkcu' luarea^ tuturor
măsurilor aferente conducerii Societăţii, cu respectarea competenţelor rezervate Consiliului de Administraţie şi AGA.
Directorul General are drept atribuţii (i) angajarea şi concedierea personalului Societăţii, (ii) aprobarea operaţiunilor de
încasări şi plăţi până la nivelul sumei stabilite în acest sens de Consiliul de Administraţie şi (iii) aducerea la îndeplinire a
deciziilor Consiliului de Administraţie.
Directorul General are obligaţia de a informa Consiliul de Administraţie în mod regulat cu privire la operaţiunile
întreprinse şi orice alte aspecte avute în vedere, inclusiv eventuale nereguli constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor
sale.
Atribuţiile şi deciziile Consiliului de Administraţie
Consiliul de Administraţie supraveghează activitatea Directorului General, iar orice membru al Consiliului de
Administraţie are dreptul dc a solicita de la Directorul General informaţii privind conducerea operativă a Societăţii.
Membrii Consiliului de Administraţie sunt răspunzători de (i) îndeplinirea tuturor obligaţiilor privind realitatea
vărsămintelor efectuate de acţionarii Societăţii, (ii) existenţa reală a dividendelor plătite, (iii) existenţa registrelor cerute
de lege şi corecta lor ţinere, (iv) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor şi (v) îndeplinirea
oricăror altor îndatoriri impuse de lege ori de Actul Constitutiv.
Preşedintele Consiliului de Administraţie coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează în faţă
adunării generale a acţionarilor cu privire la activitatea Consiliului de Administraţie.
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Consiliul de Administraţie poate decide valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi, cu majoritate de voturi. în caz de
paritate, votul Preşedintelui Consiliului de Administraţie va fi decisiv.
Echipa de Conducere
Marius Ştefan
co-fondator Autonom, membru neexecuiiv în consilii de administrafie
Dl. Marius Ştefan a absolvit programul MBA al Robert H. Smith School of Business al Universităţii din Maryland. El
crede în dezvoltarea continuă şi participă cu regularitate ta programe de pregătire executivă la universităţi precum Harvard
Business School, London Business School, Stanford, iNSEAD şt IMD.
Marius este un puternic susţinător al educaţiei şi al antreprenoriatului. în urmă cu 9 ani, împreună cu Tratele său, Dan
Ştefan, a dezvoltat Fundaţia Autonom o iniţiativă unică cu un sistem descentralizat de luare a deciziilor. în fiecare an,
peste 100 de proiecte educaţionale sunt iniţiate şi susţinute de Fundaţie.
în prezent, Marius este preşedinte al board-ului Endeavor România (www.endeavor.org), vice preşedinte al board-ului
Romanian Business Leaders (wţyw.tbls.ro) şi membru în board-ul Teach for Romania (www.teachforromania.org). In
aprilie 2021 a fost ales meoţbru în Consiliul de Supraveghere al OMV Peirom şi este prezent în hoard-ul unor companii
precum Secom (www.secfein.jo), Clinicile Dr. Leahu (www.cliniciledrleahu.ro) şi multe altele.
Dan-George Ştefan
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co-fondator Autonom, mernbnuieexŢeuîivîn consilii de administrafie, profesor de management
Dan Stefan este un antreprenor pasionat de dezvoltarea oamenilor si a organizaţiilor sustenabile, axate pe învăţare. După
studii de management ia Bucureşti, Orleans si Sorbona, a fost consultant in management la un cabinet de consultanţă din
Paris, unde a instrumentat programe de eficientizare in mari grupuri industriale globale. Din 2006 a ales calea
antreprenoriatului: a fondat si conduce, alături de fratele său. Grupul Autonom, leaderul pieţei de mobilitate din Romania.
Autonom este una dintre cele mai „premiate" companii antrcprenoriale româneşti, fiind considerata Best Employer cinci
ani la rând, in studiul global realizat de Aon Hewitt.
Este membru independent al board-urilor mai multor organizaţii: companii, asociaţii de business si ONG-uri. Este
profesor de management la MBA-ul Romano-Canadian din cadrul Bucharest Business School si ia BISM (ex Maastricht
School of Management Romania). Crede într-un management incluzi v, bazat pe autonomie si pe valori.
\lihaela-Angela Irimia
Dna. Mihaela-Angela Irimia este Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii şi actual Director General. S-a
alăturat Societăţii în anul 2006. A absolvit Universitatea Alexandru loan Cuza în anul 2006, cu diplomă în Statistică şi
Previziuni Economice. în prezent, coordonează departamentul operaţional, gestionând activitatea de achiziţie a maşinilor,
relaţiile cu finanţatorii, efectuarea plăţilor şi departamentul de HR.
Elena-Giantna Glierman
Dna, Elena-Gianina Gherman este unul dintre administratorii Societăţii şi Director Financiar în cadrul Grupului. S-a
alăturai Societăţii încă de la înfiinţare. A absolvii Universitatea Petre Andrei în anul 2005, cu diplomă în Finanţe Contabilitate, iar în anul 2011 a devenit expert contabil autorizai de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi. Anterior alăturării Societăţii a lucrat ca director economic la multiple companii. în prezent coordonează
departamentul de contabilitate şi întocmeşte raportările pentru managementul superior.
Dan lacob
Dl. Dan lacob este unul dintre administratorii Societăţii şi s-a alăturat acesteia încă de la înfiinţare, având funcţia de
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Direclor Operaţional. A absolvit Universitatea Politehnica din Bucureşti în anul 1994, cu diplomă în Automatică şi
Calculatoare. După absolvire a lucrat ca şi consultant pentru o editură, ulterior ajungând să conducă şi să deţină două
companii în domeniul comerţului. în prezent, coordonează activitatea operaţională pentru societăţile în care Societatea
deţine participaţii minoritare şi, împreună cu Dan Ştefan şi Marius Ştefan, defineşte direcţiile strategice de dezvoltare a
Societăţii.
Conflicte dc interese Ia nivelul organelor de administrare, conducere şi supraveghere
La data prezentului Prospect nu există vreo informaţie privind orice potenţial conflict de interese între obligaţiile faţă de
Societate ale oricăruia dintre membrii organelor de conducere şi administrare a Societăţii şi interesele private şi/ sau alte
obligaţii ale oricărui asemenea membru.
De asemenea, la momentul întocmirii prezentului Prospect nu există vreo informaţie privind înţelegeri sau acorduri cu
acţionari principali, clienţi, furnizori sau alte persoane, în temeiul cărora oricare dintre membrii organelor de conducere
şi administrare ai Societăţii ar fi fost ales ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau ca
membru al conducerii superioare.
Nu există nicio restricţie asumată de membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere privind cesionarea,
într-o anumită perioadă de timp, a participaţiilor la capitalul social al Societăţii.
yp*
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CONTRACTE IMPORTANTE
p
[s A r ■
Societatea nu a încheiat, în mod direct sau indirect, vreun contract semnificativ (altele decât cele încheiate în cursul
obişnuit al activităţii) care ar putea da naştere vreunui drept sau vreunei obligaţii a Societăţii sau a o r ic u i entităţi dint
grupul din care face parte Societatea cu consecinţe semnificative asupra capacităţii Societăţii de a-şi îndeplini obligaţiile
care îi revin în legătură cu Obligaţiunile faţă de Deţinătorii de Obligaţiuni.
LITIGII
Societatea nu este implicată în prezent şi nu a fost implicată în ultimele 12 luni în vreo procedură guvernamentală,
judiciară sau de arbitraj care ar putea avea sau care a avut efecte semnificative asupra poziţiei financiare sau a
profitabilităţii Societăţii. Managementul Societăţii nu are cunoştinţă de vreo asemenea procedură în derulare sau
potenţială de natură să producă efecte semnificative asupra poziţiei financiare sau a profitabilităţii Societăţii. Societatea
este în prezent implicată doar în litigii care au loc în cursul obişnuit al activităţii, care au în principal ca obiect recuperarea
de creanţe şi în care Societatea are calitatea de creditor.
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TERMENII ŞI CONDIŢIILE OBLIGAŢIUNILOR
L

STRUCTURĂ
Termenii şi condiţiile aplicabile fiecărei Tranşe de Obligaţiuni sunt formate din:
(a)

o serie de termeni şi condiţii aplicabile oricăror Obligaţiuni emise în conformitate cu prezentul Prospect,
astfel cum sunt detaliate mai jos în secţiunea Termenii şi Condiţiile aplicabile tuturor Tranşelor emise
în cadrul Programului;
Şi

(b>

2.

o serie de termeni şi condiţii specifice, aplicabile în funcţie de Opţiunea indicată în Condiţiile Finale
relevante şyjjţ^Dd-ajnt de caracteristicile Tranşei de Obligaţiuni avute în vedere, potrivit celor detaliate
în sccţiupda^Opţiuni”’ descrisă în cele ce urmează.

OPŢIUNI
Termenii şi condi^jle specifice pbfiguţiunilor sunt prevăzute mai jos pentru trei opţiuni de emisiune:
(a)

Opţiunea I conţine setul de termeni şi condiţii ce se vor aplica Tranşelor de Obligaţiuni emise cu o rată
a dobânzii fixă;

(b)

Opţiunea II conţine setul de termeni şi condiţii ce se vor aplica Tranşelor de Obligaţiuni emise cu o
rată a dobânzii variabilă;

(c>

Opţiunea III conţine setul de termeni şi condiţii ce se vor aplica Tranşelor de Obligaţiuni emise ca
Obligaţiuni corelate cu Obiective de Sustenabilitate.

Fiecare dintre cele trei Opţiuni de mai sus conţine, la rândul său, anumite sub-opţiuni. care sunt prezentate între paranteze
drepte care cuprind caracteristicile lor specifice, fiind însoţite, după caz, de instrucţiuni şi note explicative.
Societatea va stabili, în cadrul Condiţiilor Finale, care Opţiune va fi aplicabilă pentru respectiva Tranşă de Obligaţiuni
(inclusiv prin determinarea opţiunilor suplimentare disponibile pentru fiecare dintre cele trei Opţiunea), fie prin
reproducerea dispoziţiilor relevante ale opţiunii pentru care s-a optat, fie făcând trimitere la dispoziţiile relevante ale
opţiunii pentru care s-a optat precum şi, după caz, prin completarea locurilor rezervate relevante.
în măsura în care, la data aprobării prezentului Prospect, Societatea nu avea cunoştinţă de anumite elemente care sunt
aplicabile unei Tranşe de Obligaţiuni, acest Prospect conţine locuri rezervate marcate prin simbolul * inclus între
paranteze pătrate, iar elementele relevante vor fi incluse în Condiţiile Finale.
Locurile rezervate marcate prin simbolul • inclus între paranteze pătrate care sunt aplicabile Obligaţiunilor vor fi
considerate a fi completate de informaţia inclusă în Condiţiile Finale ca şi cum respectiva informaţie ar fi inclusă în locul
simbolului • din cadrul locului rezervat relevant. Prevederile alternative sau opţionale din această secţiune care nu sunt
completate în Condiţiile Finale sau nu figurează în Condiţiile Finale vor fi considerate a fi fost eliminate din Termenii şi
Condiţiile aplicabile Tranşei respective şi toate prevederile din prezenta secţiune care nu sunt aplicabile Obligaţiunilor
(inclusiv instrucţiuni, note explicative şi text inclus între paranteze pătrate) vor fi considerate a fi fost eliminate din aceşti
Termeni şi Condiţii, după cum este necesar pentru a da efect prevederilor din Condiţiile Finale. Copii în format fizic ale
Condiţiilor Finale pot fi obţinute în mod gratuit de la sediul Societăţii, asemenea copii fiind disponibile doar Deţinătorilor
de Obligaţiuni.

TERM ENII ŞI CONDIŢIILE APLICABILE TUTUROR TRANŞELOR EM ISE ÎN CADRUL
PROGRAMULUI
REGIMUL OBLIGAŢIUNILOR
Obligaţiunile reprezintă obligaţii necondiţionate, neconvertibile şi negarantale ale Societăţii, au şi vor avea
acelaşi rang (paripassu) între ele, fără a exista vreun drept de preferinţă între Obligaţiuni. Sub rezerva excepţiilor
prevăzute la momentul relevant de legislaţia română (inclusiv, dar fără a se limita la, ordinea de preferinţă a
creanţelor faţă de Societate în caz de insolvenţă), Obligaţiunile vor avea acelaşi rang de preferinţă cu oricare alte
obligaţii negarantate şi nesubordonate ale Societăţii, fie ele obligaţii prezente ori viitoare (inclusiv, dar fără a se
limita la, orice alte Tranşe emise în cadrul Programului sau orice alte emisiuni de obligaţiuni negarantate viitoare
ale Societăţii). în ceea ce priveşte rangul Obligaţiunilor în caz de insolvenţă, a se vedeaufa£t3F5l~îje. risc
„Obligaţiunile sunt subordonate majorităţii pasivelor Societăţir.
/£
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Sub rezerva oricăror restricţii prevăzute în secţiunea N otificare adresată investitorilor şi Restricţii de Vă/ţzare’
din prezentul Prospect, Obligaţiunile sunt liber transferabile. Obligaţiunile vor fi transferate în conformitate cu
regulile aplicabile ale Depozitarului Central şi BVB. Toate costurile în legătură cu transferul vor fi suportate de
respectivul Deţinător de Obligaţiuni.
Nicio persoană nu poate solicita transferul unei Obligaţiuni în perioada cuprinsă între (şi incluzând) Ziua
Lucrătoare imediat anterioară Datei de înregistrare care survine imediat înaintea Datei de Răscumpărare până la
(şi incluzând) Data Răscumpărării.
TITLUL DE PROPRIETATE ASUPRA OBLIGAŢIUNILOR
Evidenţa Obligaţiunilor emise în cadrul Programului va fi ţinută în cadrul registrului Deţinătorilor de Obligaţiuni
(„Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni” ) de către Depozitarul Central S.A., o societate pe acţiuni constituită
Şi funcţionând potrivit legislaţiei din România, cu sediul în Bid. Carol I, nr.34-36, etajele 3,8, şi 9, Bucureşti,
România („Depozitarul C entral” ) în baza contractului încheiat de Societate cu Depozitarul Central.
Dreptul de proprietate asupra Obligaţiunilor este evidenţiat prin înscrierea în conturi în Registrul Deţinătorilor
de Obligaţiuni. Transferul Obligaţiunilor se va realiza doar prin înregistrarea unui asemenea transfer în Registrul
Deţinătorilor de Obligaţiuni şi cu respectarea regulilor aplicabile emise de BVB şi de Depozitarul Central,
întrucât sunt emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, nu va fi eliberat niciun document în formă
fizică pentru Obligaţiuni.
LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA
Obligaţiunile vor fi create şi emise în baza legislaţiei din România, iar orice aspecte referitoare la Obligaţiuni,
inclusiv termenii şi condiţiile Obligaţiunilor menţionate în prezentul Prospect precum şi în Condiţiile Finale
relevante vor fi guvernate de legislaţia din România. Orice dispute privitoare la Obligaţiuni sau la orice aspecte
referitoare la Obligaţiuni vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.
IMPOZITARE
Toate plăţile în legătură cu Obligaţiunile, fie aferente Valorii Nominale Unitare ori valorii Dobânzii vor fi
efectuate de către Societate sau în numele acesteia cu reţinere la sursă sau deducere în scop fiscal, în măsura în
care o astfel de reţinere la sursă sau deducere este cerută de lege. Societatea nu va avea obligaţia de a suporta
orice sume de bani reţinute la sursă sau deduse în scop fiscal şi va plăti Deţinătorilor de Obligaţiuni doar sumele
nete rămase după realizarea acestor operaţiuni.

Niciun Deţinător de Obligaţiuni nu va avea dreptul să pretindă de la Societate, Coordonatorul Unic sau
Manager(i) vreo despăgubire sau vreo sumă de bani în legătură cu orice consecinţe fiscale pentru Deţinătorii de
Obligaţiuni în mod individual, în limitele menţionate mai sus.
6.

RĂSCUMPĂRAREA OBLIGAŢIUNILOR

/

Obligaţiunile vor putea fi răscumpărate de către Societate exclusiv în conformitate cu prevederile din prezenta
secţiune, fie (i) ia scadenţă, fie (ii) anticipat, urmare a survenirii unui Caz de Neexecutare ori a unei Schimbări
a Controlului asupra Societăţii, dacă Obligaţiunile au fost declarate scadente şi exigibile în conformitate cu
prevederile din secţiunea „ Cazuri de neexecutare ” şi/sau Schimbarea controlului asupra Societăţii' de mai jos,
fie (iii) anticipat, la iniţiativa discreţionară a Societăţii, în condiţiile prevăzute în cadrul secţiunii „Cumpărarea
Obligaţiunilor de către Societate. Răscumpărarea la iniţiativa S o c ie tă ţiişi numai în măsura în care alegerea în
tKgsEIsens a Emitentului va fi indicată în Condiţiile Finale relevante. Oricare şi toate Obligaţiunile astfel
răscumpărate de către Societate vor fi anulate de îndată după data relevantă a răscumpărării.
Data la care Obligaţiunile sunt răscumpărate în conformitate cu prevederile din prezenta secţiune, fie aceasta (i)
Data Scadentei* (ii) data răscumpărării pentru un Caz de Neexecutare ori pentru Schimbarea controlului asupra
Societăţii sau (iii) data răscumpărării aplicabilă în cazul răscumpărării anticipate la iniţiativa Societăţii reprezintă
în prezentufcapitol Termenii şi Condiţiile Obligaţiunilor („Data Răscumpărării").

7.

CUMPĂRAREA OBLIGAŢIUNILOR DE CĂTRE SOCIETATE. RĂSCUMPĂRAREA ANTICIPATĂ
LA INIŢIATIVA SOCIETĂŢII
Cumpărarea Obligaţiunilor de către Societate. Societatea poate în orice moment cumpăra Obligaţiuni, împreună
cu drepturile la dobândă aferente acestora, de pe piaţă pe care se tranzacţionează Obligaţiunile sau în orice alt
mod permis de lege (inclusiv prin intermediul ofertelor de cumpărare) la orice preţ, cu respectarea tuturor
prevederilor legale aplicabile. Toate Obligaţiunile cumpărate de Societate pot fi deţinute, anulate sau revândute,
la alegerea Societăţii, conform prevederilor legale aplicabile.
Obligaţiunile cumpărate şi deţinute de Societate nu îi vor conferi acesteia dreptul de a vota în cadrul Adunării
Generale şi nu vor fi luate în considerare la calculul cerinţelor privind cvorumul şi majoritatea în cadrul acestor
Adunări Generale.
Răscumpărarea la iniţiativa Societăţii, Societatea îşi rezervă dreptul de a răscumpăra anticipai totalitatea (şi nu
mai puţin decât totalitatea) Obligaţiunilor emise în cadrul unei Tranşe emise în baza prezentului Prospect cu un
preaviz de cel puţin 30 de zile şi nu mai mult de 60 de zile notificat Deţinătorilor de Obligaţiuni relevanţi în
conformitate cu prevederile legii şi ale prezentului Prospect, în măsura în care alegerea în acest sens a Societăţii
a lost indicată în Condiţiile Finale relevante pentru Tranşa respectivă. într-o asemenea situaţie, notificarea
privind răscumpărarea la iniţiativa Societăţii va indica procedura de răscumpărare în detaliu, precum şi Dala
Răscumpărării. Răscumpărarea la iniţiativa Societăţii se va putea realiza numai după trecerea unui termen de cel
puţin 24 de luni de la Data Emisiunii relevante şi necondiţionat de îndeplinirea oricăror altor condiţii
suplimentare, în afara celor prevăzute în prezenta secţiune. Preţul de răscumpărare va fi egal cu 102% din
Valoarea Nominală Unitară a Obligaţiunilor din Tranşa respectivă plus dobânda acumulată, dacă este cazul,
pentru perioada, în zile calendaristice, care începe la, inclusiv, ultima Dată de Plată a Dobânzii şi se încheie la,
dar excluzând. Data Răscumpărării notificată potrivit prezentei secţiuni.
Răscumpărarea la iniţiativa Societăţii, efectuată cu respectarea condiţiilor de mai sus şi, dacă este cazul, a
oricăror condiţii suplimentare incluse în Condiţiile Finale relevante, se va putea realiza fără a fi necesară în acest
sens ţinerea unei Adunări Generale şi/sau exprimarea în orice mod a consimţământului şi/sau a poziţiei
Deţinătorilor de Obligaţiuni (indiferent de Tranşa de Obligaţiuni subscrisă de respectivii Deţinători de
Obligaţiuni).
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A N G A JA M E N T E FIN A N CIA RE

în măsura în care Condiţiile Finale indică în mod expres că oricare asemenea angajament financiar a fost asumat
de către Societate în legătură cu o anumită Tranşă de Obligaţiuni, Societatea se va asigura că, la data de 31
decembrie a fiecărui an (“Data C alculării”), pe durata existentei Obligaţiunilor din Tranşă relevantă care nu au
fost răscumpărate sau anulate, sunt îndeplinite oricare dintre următoarele angajamente financiare:
(a)

Rata de acoperire a Dobânzii este cel puţin egală cu sau mai mare decât Rata de acoperipî-ttjDobânzii
indicată în Condiţiile Finale relevante;

(b)

Raportul Datorie Financiară Netă/EBITDA este cel mult egala sau mai mica decâjtf|iaţ>ortul Datorie
A
Financiară Netă/EBITDA indicat în Condiţiile Finale relevante.

■-

;j

Angajamentele financiare de mai sus vor fi testate şi calculate anual, cu ocazia aprobării şi p r^rap o rtţjreja
situa(iile financiare consolidate aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie al anuluî respectiv,
începând cu aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor Societăţii a situaţiilor financiare aferente celui
mai recent an financiar încheiat anterior emiterii Condiţiilor Finale relevante.
Pentru scopul angajamentelor financiare din prezenta sub-secţiune, următorii termeni vor avea următoarele
înţelesuri:
Rata de
Dobânzii

acoperire

Raportul Datorie
Financiară Netă/
EBITDA

a

Raportul dintre EBITDA, astfel cum a fost definita in capitolul Jnformatii
importante privitoare la prezentul Prospect", secţiunea prezentarea
informaţiilor financiare si a altor informaţii”, sub-sectiunea Jndicatori
nedefiniţi de IFRS” şi cheltuielile totale cu dobânzile ale Societă(ii incluse în
situaţiile financiare consolidate ale Societăţii la data relevantă de referinţă.
Raportul dintre Datoria Financiară Netă şi EBITDA, astfel cum au fost definite
in capitolul „Informaţii importante privitoare la prezentul Prospect”, secţiunea
„Prezentarea informaţiilor financiare si a altor informaţii”, sub- secţiunea
„Indicatori nedefiniţi de IFRS" ale Societăţii incluse în situaţiile financiare
consolidate ale Societăţii la data relevantă de referinţă.

Societatea îşi va putea asuma în mod discreţionar, prin raportare la fiecare Tranşă, angajamente financiare diferite
fa(ă de cele descrise în prezenta secţiune ce vor fi detaliate corespunzător în cadrul Condiţiilor Finale.
CAZURI DE NEEXECUTARE
Următoarele evenimente constituie cazuri de neexecutare a obligaţiilor Societăţii în legătură cu Obligaţiunile
(fiecare, un „Caz de Neexecutare”):
(a)

Neplată: Societatea nu efectuează o plată a Dobânzii sau a Valorii Nominale Unitare, după caz, aferente
oricărei Obligaţiuni în termen de cel mult şapte (7) Zile Lucrătoare de la data la care respectiva plată ar
fi fost scadentă conform Condiţiilor Finale aplicabile;

(b)

încălcarea Angajamentelor Financiare: Societatea îşi încalcă obligaţiile prevăzute în secţiunea
.Angajamente Financiare” din prezentul capitol „Termenii şi Condiţiile Obligaţiunilor'’ (inclusiv în
ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute în secţiunea .Angajamente de informare”, dar numai în ceea ce
priveşte şi limitai la acele Angajamente de informare specific şi direct legate de obligaţiile asumate în
secţiunea ,Angajamente Financiare"), iar o asemenea încălcare nu este remediată sau nu se renunţă la
invocarea Cazului de Neexecutare respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la dala apariţiei
respectivului Caz de Neexecutare de către persoanele relevante menţionate în sub-secţiunea Pcadenfa
Anticipată” de mai jos. Cu toate acestea, dacă după recalcularea realizată la finalul sau oricând în cursul
perioadei de remediere de 30 de zile calendaristice, angajamentul financiar în cauză este respectat, se
va considera că Societatea a îndeplinit respectivul angajament financiar la Data Calculării relevante ca

şi cum nu ar fi avut loc nicio neîndeplinire a angajamentului financiar relevant, iar încălcarea se va
considera remediată în conformitate cu prezentul paragraf;
încălcarea altor obligaţii: Societatea îşi încalcă oricare altă obligaţie în legătură cu Obligaţiunile
asumată prin prezentul capitol Termenii şi Condiţiile Obligaţiunilor precum şi prin Condiţiile Finale
relevante, iar o asemenea încălcare/ neexecutare nu este remediată sau nu se renunţă la consecinţele ei
de către persoanele relevante menţionate în sub-secţiunea „Scadenţa Anticipată" de mai jos, în termen
de 30 de zile calendaristice de la data primirii dc către Societate a unei notificări scrise, din partea
persoanei(elor) relevante menţionate în sub-secţiunea Scadenţa Anticipată" de mai jos, transmisă cu
respectarea cerinţelor de notificare descrise în prezentul Prospect;
Accelerarea anticipată a obligaţiilor: orice Datorie Financiară a Societăţii în valoare totală mai mare
de 5 milioane EUR sau echivalent (i) este declarată scadentă anticipat în urma unui caz de neîndeplinire
a obligaţiilor relevante şi notificarea privind declararea scadentei anticipate nu este retrasă în termen de
^şapţe^7) zile calendaristice de la declararea scadentei anticipate sau (ii) nu este achitată la data scadentei
acesteia sau în orice perioadă de grafie aplicabilă, dacă este cazul (cu excepţia perioadelor dc grafic
instituite pentru caz de reorganizare, fuziune, absorbţie, dacă entitatea succesoare îşi asumă toate
obligaţiile^acietăţii în legătură cu Obligaţiunile);
Acţiuni ale creditorilor: (i) o instanţă judecătorească sau arbitrală emile o hotărâre definitivă prin care
instituie un sechestru, o poprire asiguratorie sau orice altă procedură similară în orice jurisdicţie
relevantă este instituită în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive a instanţelor competente şi
asemenea procedură priveşte orice activ sau proprietate a Societăţii sau veniturile Societăţii pentru o
valoare reprezentând cel puţin 10 milioane EUR sau echivalent şi respectivele active, proprietăţi ori
venituri nu sunt liberate în termen dc 90 de zile calendaristice de la data instituirii respectivei proceduri;
(ii) sunt încuviinţate, şi nu sunt suspendate în termen de 90 de zile calendaristice de la data încuviinţării
(fiind investite cu formulă executorie titlurile executorii aferente), proceduri de executare silita
împotriva Societăţii, cu condiţia ca suma totală de plată aferentă respectivei obligaţii să depăşească 10
milioane EUR sau echivalent; (iii) o instanţă judecătorească sau arbitrala emite o hotărâre definitivă
prin care Societatea este obligată la plata unei sume reprezentând cel puţin 10 milioane EUR sau
echivalent iar respectiva plata nu este efectuată în termen de 90 de zile calendaristice de la data care
intervine cel mai târziu dintre: (a) data comunicării respectivei hotărâri sau (b) orice alta data scadenta
ca urmare a aplicării oricărui termen de gratie sau oricărei reeşalonări sau rescadenţări aplicabile;
Executarea unor garanţii: o ipotecă sau o altă garanţie reală emisă de Societate, care priveşte active
cu o valoare cumulată mai mare de 10 milioane EUR sau echivalent devine executorie şi sunt demarate
acfiuni în vederea executării acestora, inclusiv prin preluarea respectivelor active de către un custode,
administrator, lichidator sau orice altă persoană cu atribuţii similare;
Expropriere: activele Societăţii având o valoare cumulată de mare de 10 milioane EUR sau echivalent
sunt expropriate, naţionalizate sau supuse unei rechiziţii;
Insolvenţă: (i) Societatea este în stare de insolvenţă iminentă; (ii) se ia o hotărâre de către un organ
societar al Societăţii prin care se decide să se iniţieze sau se iniţiază de către Societate orice proceduri
judiciare sau extrajudiciare sau altfel de măsuri în legătură cu deschiderea procedurii insolvenţei, a
falimentului sau a reorganizării judiciare cu privire la Societate; (iii) iniţierea procedurii de insolvenţă
împotriva Societăţii, în baza hotărârii unei instanţe competente (cu excepţia cazului în care respectiva
procedură este vădit frivolă, şicanatoare sau reprezintă un abuz de proceduri judiciare); (iv) este numit
un lichidator sau un administrator judiciar cu privire la Societate, în baza unei hotărâri irevocabile a
unei instanfe competente; sau (v) Societatea este lichidată sau dizolvată sau este iniţiata lichidarea
voluntară de către Societate, altfel decât în scopul reorganizării, fuziunii sau absorbţiei şi în cadrul unui
proces în care entitatea succesoare îşi asumă toate obligaţiile Societăţii în legătură cu Obligaţiunile.

în cadrul prezentei secţiuni, termenul Datorie Financiară are următoareea semnificaţie:
Datorie Financiară

__________________

o datorie reprezentata de soldul cumulat al (i) creditelor şi împrumuturilor
purtătoare de dobânzi pe termen lung şi pe termen scurt, (ii) datoriilor din leasing
pe termen lung şi pe termen scurt precum şi (iii) al datoriilor aferente
Obligaţiunilor emise de Societate conform situaţiilor financiare consolidate
auditate pentru exerciţiul financiar relevant.________________________________

Scadenţa Anticipată
în situaţia apariţiei oricărui Caz de Neexeculare, (i) Reprezentantul (astfel cum este definit mai jos în prezentul
capitol) sau (ii) Adunarea Generală (astfel cum este definită mai jos în prezentul capitol) sau (iii) Deţinătorii de
Obligaţiuni care reprezintă cel puţin 25% din valoarea în circulaţie a Valorii Nominale Totale a Obligaţiunilor
emise în cadrul Tranşei relevante, şi care nu au fost răscumpărate sau anulate sunt îndreptăţiţi, în baza unei
notificări transmise Societăţii, să declare Obligaţiunile din Tranşă relevantă ca fiind exigibile şi scadente la
Valoarea Nominală Unitară, împreună cu dobânzile aferente acumulate până la data primirii respectivei notificări
de către Societate, care la rândul lor vor deveni imediat exigibile şi scadente. în acest caz, Societatea va proceda
la răscumpărarea Obligaţiunilor într-un termen ce nu va depăşi cincisprezece (15) Zile Lucrătoare de la data
primirii notificării, iar plata Obligaţiunilor astfel răscumpărate împreună cu dobânda aferentă va fi făcută în
conformitate cu secţiunea „ P /ă /f din prezentul capitol.
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SCHIMBAREA CONTROLULUI ASUPRA SOCIETĂŢII
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Pe toată durata până la Dala Răscumpărării tuturor Obligaţiunilor, în măsura în care intervine o Schimbară a
Controlului asupra Societăţii, oricare dintre Deţinătorii de Obligaţiuni este îndreptăţit, în baza unei notificări
transmise Societăţii într-un termen ce va fi stabilit de Societate conform celor de mai jos, să ceară Societăţii să
răscumpere Obligaţiunile la Valoarea Nominală Unitară, împreună cu dobânzile aferente acumulate până la, dar
excluzând data răscumpărării de către Societate a respectivelor Obligaţiuni.
Pentru scopul prezentei secţiuni. Schimbare a Controlului asupra Societăţii este reprezentată de situaţia în care
domnii Dan-George Ştefan şi Marius Ştefan încetează să mai deţină, împreună, direct ori indirect, prin una sau
mai multe entităţi controlate de aceştia împreună (inclusiv prin entitatea Autonom International S.R.L., dar fără
a se limita la aceasta), individual sau împreună:
(i)

cel puţin 50% plus o acţiune din capitalul social al Societăţii, in cazul in care structura actionariatului
se schimba ca parte a unui oferte publice iniţiale de acţiuni u de tip pl ment priv t;

(ii)

cel puţin 70% plus o acţiune din capitalul social al Societăţii in cazul in care structura actionariatului se
schimba ca parte a unei tranzacţii de tip M&A (merger and acquisition)

Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, in măsura în care controlul asupra Societăţii este exercitat de
domnii Dan-George Ştefan şi Marius Ştefan prin intermediul unei entităţi controlate de aceştia care deţine cel
puţin 50% plus o acţiune, respectiv cel puţin 70% plus o acţiune din capitalul social ai Societăţii, va fi considerată
Schimbare a Controlului asupra Societăţii situaţia în care domnii Dan-George Ştefan şi Marius Ştefan deţin,
împreună, mai puţin de 50% plus o acţiune/ parte socială, respectiv mai puţin de 70% plus o acţiune/ parte socială
din capitalul social al acestei entităţi.
Cât mai curând posibil de la momentul la care Societatea ia la cunoştinţă despre o Schimbare a controlului asupra
Societăţii, dar nu mai târziu de treizeci (50) de Zile Lucrătoare de la acest moment, Societatea va notifica
Deţinătorii de Obligaţiuni, în conformitate cu sub-secţiunea Notificări din prezenta secţiune (Termenii şi
Condifiile aplicabile tuturor Tranşelor emise în cadrul Programului), menţionând faptul că (i) a avut loc o
Schimbare a Controlului asupra Societăţii, (ii) indicând natura şi circumstanţele în care o astfel de Schimbare a
Controlului upr
ocietăţii
intervenit; (iii) indicând procedur de tr n fer pentru copul ră cumpărării
Obligaţiunilor şi (iv) perioada (care nu va fi mai scurtă de treizeci (30) de zile calendaristice) în care Deţinătorii

de Obligaţiuni pot solicita răscumpărarea Obligaţiunilor în conformitate cu această secţiune („Perioada de
Opţiune” ).
în acest caz. Societatea va proceda la răscumpărarea Obligaţiunilor într-un termen ce nu va depăşi cincisprezece
(15) Zile Lucrătoare de la data expirării Perioadei de Opţiune, iar plata Valorii Nominale Unitare a Obligaţiunilor
astfel răscumpărate împreună cu dobânda aferentă va fi fiicută în conformitate cu secţiunea „Plâff' din prezentul
capitol.
Pentru evitarea oricărui dubiu, Schimbarea controlului asupra Societăţii nu reprezintă un Caz de Neexecutare.
11.

PLĂŢI

11.1

Beneficiari
Plata oricăror sume în legătură cu Obligaţiunile emise în cadrul Programului (inclusiv, dar fără a se limita la.
Valoarea Nominală Unitară şi Dobândă) va fi realizată către Deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul
Deţinătorilor de Obligaţiuni la Data de înregistrare menţionată în Condiţiile Finale relevante.

11.2

R am bursarea Valorii Nominale Unitare
Rambursarea Valorii Nominale Unitare a Obligaţiunilor se va efectua la Data Scadenţei, (astfel cum este stabilită
prin Condiţiile Finale relevgjue)-sau la Data Răscumpărării, dacă va fi cazul, conform prevederilor din prezenta
secţiune.

11.3
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Valoarea Dobânzii se va-ţlăti la fiecare Dată de Plată a Dobânzii, care va fi o Zi Lucrătoare sau o Zi Lucrătoare
Pentru Plata Dobânzii, confdmi prevederilor din prezenta secţiune completate cu prevederile Condiţiilor Finale
relevante.
11.4

D ata de înregistrare
Plăţile aferente valorii Dobânzii şi Valorii Nominale Unitare se vor face către Deţinătorii de Obligaţiuni
înregistraţi în Registrul Deţinătorilor la Data de înregistrare. Data de înregistrare va fi determinată de Societate
cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile şi va fi menţionată în Condiţiile Finale relevante.

11.5

Efectuarea plăţilor
Orice plată valabil efectuată către persoanele menţionate în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la Data de
înregistrare relevantă va constitui o descărcare efectivă de obligaţii a Societăţii cu privire la respectivele plăţi,
în consecinţă, orice persoană care achiziţionează o Obligaţiune între Data de înregistrare relevantă sau, după
caz, filră a fi deţinător înregistrat de Obligaţiuni în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la Data de înregistrare
relevantă, şi Data Plăţii Dobânzii corespunzătoare nu va avea dreptul de a primi o astfel de plată, chiar dacă
persoana respectivă este înregistrată la Dala Plăţii Dobânzii în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni, ca deţinător
înregistrat al Obligaţiunii.
Nu se pot realiza transferuri de Obligaţiuni în Registrul Deţinătorilor începând cu, şi incluzând, Ziua Lucrătoare
imediat anterioara Datei de înregistrare care precedă Datei Scadenţei (sau datei Scadenţei Anticipate) şi până la
Data Scadentei (sau data Scadentei Anticipate).
Plata Valorii Nominale Unitare şi a Dobânzii aferente Obligaţiunilor va fi supusă, în toate cazurile, oricăror legi
şi regulamente fiscale sau de alta natura aplicabile la locul plăţii şi se va efectua în conformitate cu prevederile
din secţiunea,Aspecte Fiscale" de mai jos.
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Nicio plată a valorii Dobânzii şi /sau a Valorii Nominale Unitare nu va fi efectuată în numerar, prin cec sau
mandat poştal.
11.5.1

Efectuarea plăţilor în cazul Obligaţiunilor denom inate în EUR
Plata Valorii Nominale Unitare şi/sau a valorii Dobânzii aferente Obligaţiunilor se va face în EUR, în contul
Coordonatorului Unic, Managerului(ilor), participanţilor la sistemul Depozitarului Central, autorizaţi in vederea
accesării TARGET2 - Securities („Platformei T2S”) („Participant(i)”) sau agentului custode al cărui client
este Deţinătorul de Obligaţiuni la Dala de înregistrare, în sume corespunzătoare deţinerilor de Obligaţiuni
evidenţiate la Data de înregistrare în conturile deschise de Coordonatorul Unic, Manager(i), Participant(i) sau
agent custode, aceştia având obligaţia de a înregistra sumele aferente valorii Dobânzii datorate şi/sau Valorii
Nominale Unitare în contul Deţinătorului de Obligaţiuni din evidenţele proprii.
Deţinătorii de Obligaţiuni denominate în EUR au obligaţia să se asigure că Obligaţiunile denominate în EUR
sunt înregistrate în conturile de instrumente financiare ale Managerului(rilor) sau Participanţilor deschise pe
Platforma T2S în vederea efectuării plăţii sumelor aferente Dobânzii datorate şi/ sau Valorii Nominale Unitare,
după caz.
Potrivit Codului Depozitarului Central, Platforma T2S este soluţia tehnică prin intermediu] căreia Eurosistemul
(format din Banca Centrală Europeană şi băncile centrale ale statelor membre UE a căror monedă este EUR)
furnizează servicii depozitarilor centrali şi care permite decontarea tranzacţiilor pe principiul livrare contra plată
(în limba engleză, delivery versus payment) în banii Băncii Centrale Europene.
Societatea, Coordonatorul Unic şi Managerul(ii) nu au vreo obligaţie de plată către vreun Deţinător de
Obligaţiuni în cazul în care, ca urmare a acţiunii/ inacţiunii Deţinătorului de Obligaţiuni sau din orice alte motive
independente de Societate, Coordonator Unic sau Manager(i), Obligaţiunile nu sunt înregistrate în conturile de
instrumente financiare ale Coordonatorului Unic, Managerului(ilor) sau Participanţilor deschjsgîîcFPlalforma
T2S.
/T

11.5.2

Efectuarea plăţilor în cazul Obligaţiunilor denom inate în RON
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Plata Valorii Nominale Unitare şi/ sau a valorii Dobânzii aferente Obligaţiunilor va fi prelucrată în numele
Emitentului de către un Agent de Plată numit de către Societate şi menţionat în cadrul Condiţiilor Finale
relevante, în conformitate cu legea aplicabilă şi în temeiul procedurilor stabilite în cadrul contractelor încheiate
între Depozitarul Central şi Societate, Depozitarul Central şi intermediarii participanţi la sistemul Depozitarului
Central, precum şi între Depozitarul Central şi Agentul de Plată relevant („Proceduri de Plată").
în cazul în care Obligaţiunile vor fi evidenţiate la Dala de înregistrare în conturile individuale ale Deţinătorilor
de Obligaţiuni administrate de Depozitarul Central, plata Valorii Nominale Unitare şi/ sau a valorii Dobânzii
aferente Obligaţiunilor deţinute de Deţinătorii de Obligaţiuni prezenţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni
la Dala de înregistrare se va realiza de către Depozitarul Central prin intermediul Agentului de Plată relevant, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
în cazul în care Obligaţiunile vor fi evidenţiate la Dala de înregistrare în conturile administrate de un intermediar
participant la sistemul Depozitarului Central, plata Valorii Nominale Unitare şi/ sau a valorii Dobânzii aferente
Obligaţiunilor deţinute de Deţinătorii de Obligaţiuni prezenţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la Data
de înregistrare se va realiza de către Depozitarul Central prin intermediul Depozitarului Central şi al
intermediarilor participanţi la sistemul Depozitarului Central al căror client este Deţinătorul de Obligaţiuni la
Data de înregistrare.
Procedurile de Plată vor fi detaliate în cadrul Condiţiilor Finale relevante.
Societatea şi Agentul de Plata nu sunt răspunzători pentru vreo întârziere la plată a valorii Dobânzii şi/sau a
Valorii Nominale Unitare sau a oricăror sume restante cauzate de (i) omisiunea Deţinătorului de Obligaţiuni de
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a transmite la timp informaţiile adecvate sau alte documente şi informaţii conform Procedurilor de Plata, precum
şi a celor menţionate în acest Prospect şi în Condiţiile Finale relevante, (ii) caracterul incomplet, incoerent sau
neverosimil al oricăror documente sau informaţii sau (iii) faptul ca întârzierea a fost cauzata de circumstanţe în
afara controlului Societăţii şi a Agentului de Plata. în aceste cazuri. Deţinătorii de Obligaţiuni nu vor avea dreptul
la nici o plata suplimentara sau dobândă suplimentara pentru întârzierea respectivei plăţi,
11.6

Moneda emisiunii
Obligaţiunile emise în cadrul Programului vor fi denominate în EUR sau RON în conformitate cu cele
menţionate în cadrul Condiţiilor Finale relevante. Ulterior admiterii la tranzacţionare a Obligaţiunilor emise în
cadrul Programului, acestea vor fi tranzacţionale în EUR sau RON în conformitate cu prevederile Condiţiilor
Finale relevante.

11.7

Aspecte fiscale
Plata Valorii Nominale şi a dobânzii aferente Obligaţiunilor va fi supusă, în toate cazurile, oricăror legi şi
regulamente fiscale sau de altă natură-aplicabilc la locul plăţii şi se va efectua în conformitate cu prevederile din
secţiunea „Impozitare" de m a i ^ .

11.8

Penalităţi şi comisioane
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Deţinătorii de Obligaţiuni nuvaţcdrcptul să pretindă Societăţii, Coordonatorului Unic sau Managerului(iilor) vreo
penalitate pentru întârzierea plăţîjjOrice comisioane percepute de băncile care asigură intermedierea cu privire
la plăţile efectuate în baza prezentului Prospect şi a Condiţiilor Finale relevante vor fi suportate de către
Deţinătorii de Obligaţiuni.
11.9

Prorogarea term enului de plată
în cazul în care o data scadenta pentru plata Valorii Nominale Unitare şi/ sau a valorii Dobânzii aferente oricărei
Obligaţiuni nu este o Zi Lucrătoare sau o Zi Lucrătoare Pentru Plata Dobânzii (astfel cum au fost definite în
prezentul Prospect), atunci Deţinătorul de Obligaţiuni relevant nu este îndreptăţit la plata sumei datorate până în
următoarea zi care este o Zi Lucrătoare sau o Zi Lucrătoare Pentru Plata Dobânzii (astfel cum a fost definita în
prezentul Prospect) şi nu are dreptul la vreo dobândă sau la alte sume în raport cu respectiva plată amânată.

12.

CAZ DE ÎNTRERUPERE A RATEI

DE REFERINŢĂ

Dacă (i) Societatea stabileşte în mod rezonabil în baza puterii sale de apreciere ca devine nelegal din perspectiva
Societăţii sau a Agentului de Calcul să utilizeze Rata de Referinţă, (ii) administratorul Ratei de Referinţă
încetează să mai calculeze şi să publice acesta rata în mod definitiv sau pentru o perioada de timp nedeterminata,
(iii) administratorul Ratei de Referinţă devine insolvent sau o procedura a insolventei, faliment, restructurare sau
o procedura similară (care il afectează pe administratorul Ratei de Referinţă) este iniţiata de către acesta sau de
către o autoritate de supraveghere sau de reglementare relevantă, (iv) Rata de Referinţă este întreruptă în alt mod
sau încetează să mai fie furnizată, fiecare dintre aceste cazuri menţionate de la (i) la (iv) fiind considerate cazuri
de întrerupere a Ratei de Referinţă („Caz de întrerupere”), Rata de Referinţă va fi înlocuită, la fiecare Data de
Determinare a Dobânzii relevantă, astfel cum este definita în prezentul Prospect, cu o rata stabilita sau obţinută,
după caz, de către Societate, după o procedura specifica ce va fi menţionată în Condiţiile Finale relevante („Rata
Succesoare de Referinţă”)
13.

ADUNAREA GENERALĂ A DEŢINĂTORILOR DE OBLIGAŢIUNI

13.1

Informaţii generale
Deţinătorii de Obligaţiuni emise în cadrul aceleiaşi Tranşe se pot întruni în cadrul adunărilor generale ale
Deţinătorilor de Obligaţiuni (fiecare, o „A dunare Generală") în scopul de a delibera cu privire la interesele lor.
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Organizarea şi atribuţiile Adunării Generale sunt guvernate de dispoziţiile Legii Societăţilor, ale Legii privind
Emitenţii şi Operaţiunile de Piaţă şi ale Regulamentului nr. 5/2018. Orice modificare a prevederilor legale ale
actelor normative menţionate poate avea drept efect modificări ale regulilor privind Adunările Generale.
13.2

Convocarea Adunării Generale
Adunarea Generală poate fi convocată (i) la cererea unuia sau a mai multor Deţinători de Obligaţiuni emise în
cadrul aceleiaşi Tranşe reprezentând cei puţin o pătrime din valoarea nominală a Obligaţiunilor emise în cadrul
Tranşei relevante şi care nu au fost răscumpărate sau anulate sau (ii) după numirea reprezentanţilor Deţinătorilor
de Obligaţiuni emise în cadrul aceleiaşi Tranşe („Reprezentanţii"), la cererea Reprezentanţilor.
Convocatorul Adunării Generale va fi (i) publicat în Monitorul Oficial şi într-un ziar de largă circulaţie din
Piatra-Neamţ sau (ii) transmis prin scrisoare recomandată Deţinătorilor de Obligaţiuni relevanţi, la adresele care
figurează în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni şi, în fiecare caz, va fi publicat pe website-ul Societăţii, la
adresa www.autonom.ro şi pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. Convocatorul Adunării Generale va fi
publicat cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data ţinerii Adunării Generale şi va indica data de
referinţă, locaţia şi data ţinerii Adunării Generale şi ordinea de zi. Convocatorul Adunării Generale poate include
şi locaţia şi data ţinerii celei de-a doua Adunări Generale pentru cazul în care prima Adunare Generală astfel
convocată nu poate fi întrunită în mod valabil.
Unul sau mai mulţi Deţinători de Obligaţiuni emise în cadrul aceleiaşi Tranşe reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din valoarea nominală a Obligaţiunilor emise în cadrul aceleiaşi Tranşe şi care nu au fost
răscumpărate sau anulate au dreptul de a adăuga puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de
15 zile calendaristice de la publicarea convocatorului în modalităţile prevăzute în paragraful anterior. Ordinea
de zi revizuită va fi publicată în conformitate cu prevederile legale privitoare la convocarea Adunării Generale,
cu cel puţin 10 zile calendaristice anterior datei ţinerii Adunării Generale.
Deţinătorii de Obligaţiuni vor putea fi reprezentaţi prin mandatari, alţii decât administratorii, directorii, respectiv
membrii directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzorii sau funcţionarii Societăţii. Procurile vor fi
depuse la sediul Societăţii în original cu cel puţin 48 de ore înainte de Adunarea Generală relevantă sau în orice
alt termen prevăzut de actul constitutiv al Societăţii la momentul relevant. Omisiunea depunerii acestor procuri
în original şi în termenul menţionat va avea drept consecinţă pierderea dreptului de vot al Deţinătorului de
Obligaţiuni relevant în respectiva Adunare Generală.
Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis. Orice cheltuieli rezonabile ocazionale de.convocarea şi
desfăşurarea Adunării Generale sunt în sarcina Societăţii.

13.3
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Reprezentanţii şi atribuţiile acestora
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Adunarea Generală a Deţinătorilor de Obligaţiuni emise în cadrul aceleiaşi Tranşe poate nuţni un reprezeriţanl
al Deţinătorilor de Obligaţiuni emise în cadrul aceleiaşi Tranşe şi unul sau mai mulţi Reprezentaţi supleanţi.
Reprezentanţii nu pot fi implicaţi în conducerea Societăţii, dar pol asista la adunările generale ale Societăţii.
Funcţia de Reprezentant poate fi oferită oricărei persoane, indiferent de naţionalitatea acesteia. în caz de
incompatibilitate, demisie sau revocare a Reprezentantului, va fi ales în cadrul Adunării Generale un reprezentant
înlocuitor, cu excepţia cazului în care un Reprezentant supleant îşi va asuma rolul de Reprezentant.
Orice parte interesată va avea dreptul de a obţine oricând informaţii privind numele şi adresa Reprezentantului
ori Reprezentanţilor Supleanţi la sediul social al Societăţii.
Reprezentantul sau, după caz, Reprezentanţii (i) vor avea dreptul de a reprezenta Deţinătorii de Obligaţiuni emise
în cadrul Tranşei în a cărei Adunare Generală au fost numiţi în raporturile cu Societatea şi în faţă instanţelor de
judecată şi (ii) vor putea fi însărcinaţi de către Adunarea Generală cu efectuarea acţiunilor de supraveghere şi
protejarea intereselor comune ale Deţinătorilor de Obligaţiuni emise în cadrul Tranşei în a cărei Adunare
Generală au fost numiţi.
tor

A tribuţiile A dunării Generale
Adunarea Generală are puterea de a delibera cu privire la aspectele pe care legea sau prezentul Prospect le prevăd
ca fiind în sarcina sa.
H otărârile A dunării Generale
Hotărârile Adunării Generale pot fi adoptate în mod valabil (i) în prezenţa Deţinătorilor de Obligaţiuni
reprezentând cel puţin două treimi din valoarea nominală a Obligaţiunilor emise în cadrul Tranşei relevante şi
care nu au fost răscumpărate sau anulate şi (ii) cu o majoritate care reprezintă cel puţin patru cincimi din valoarea
nominală a Obligaţiunilor emise în cadrul Tranşei relevante şi care nu au fost răscumpărate sau anulate
reprezentate în cadrul Adunării Generale relevante, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel.
Dreptul fiecărui Deţinător de Obligaţiuni de a participa la o Adunare Generală va fi evidenţiat prin înscrierea
respectivului Deţinător de Obligaţiuni în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la data de referinţă menţionată
în convocatorul Adunării Generale relevante.
Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi Deţinătorii de Obligaţiuni emise în cadrul Tranşei
relevante, inclusiv pentru acei Deţinători de Obligaţiuni care nu au participat la Adunarea Generală relevantă sau
au votat contra în cadrul respectivei adunări.
în termen de cel mult 3 (trei) zile calendaristice de la adoptare, hotărârile Adunării Generale vor fi aduse la
cunoştinţa Societăţii. Drept consecinţă, Societatea va respecta toate obligaţiile de raportare care îi revin în
temeiul prevederilor din legislaţia aplicabilă în legătură cu asemenea hotărâri.
Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate în justiţie, în termenul, cu efectele şi cu respectarea condiţiilor
prevăzute de lege, de către acei Deţinători de Obligaţiuni emise în cadrul Tranşei relevante care fie nu au luat
parte la Adunarea Generală relevantă, fie au luat parte la Adunarea Generală relevantă, au votat contra hotărârii
adoptate de Adunarea Generală şi au cerul să se insereze acest aspect în procesul-verbal al şedinţei.
Inform area Deţinătorilor de Obligaţiuni
La convocarea Adunării Generale, fiecare Deţinător de Obligaţiuni emise în cadrul Tranşei relevante sau
reprezentant al acestuia va avea dreptul de a consulta sau de a face o copie a textului hotărârilor care vor fi
propuse, precum şi, dacă este cazul, a rapoartelor care vor fi prezentate în cadrul Adunării Generale, documente
care vor fi depuse spre consultare la sediul social al Societăţii şi, dacă este cazul, în orice alt loc menţionat în
acest sens în convocator.
EMISIUNI SUPLIMENTARE
Societatea poate emite, la orice intervale de timp, obligaţiuni sau alte titluri de datorie suplimentare cu termeni
şi condiţii identice, similare sau diferite de Termenii şi Condiţiile Obligaţiunilor, fără a fi necesară în acest sens
ţinerea unei Adunări Generale şi/sau exprimarea în orice mod a consimţământului şi/sau a poziţiei Deţinătorilor
de Obligaţiuni (indiferent de Tranşa de Obligaţiuni subscrisă de respectivii Deţinători de Obligaţiuni) cu privire
la emisiunea suplimentară respectivă. Orice asemenea obligaţiuni sau titluri de datorie vor putea fi vândute prin
orice mijloace şi la orice preţ pe care Societatea, în mod discreţionar, le consideră de cuviinţă.
MODIFICAREA TERM ENILOR ŞI CONDIŢIILOR OBLIGAŢIUNILOR
Aceşti Termeni şi Condiţii ale Obligaţiunilor pot fi modificaţi fără consimţământul prealabil al Deţinătorilor de
Obligaţiuni, însă numai în măsura în care (i) o asemenea modificare nu afectează interesele Deţinătorilor de
Obligaţiuni şi (ii) este necesară pentru corectarea oricărei erori evidente. Orice asemenea modificare va fi adusă
la cunoştinţa Deţinătorilor de Obligaţiuni prin publicarea unei notificări pe website-ul Societăţii, la adresa
www.autonom.ro şi pe website-ul BVB, la adresa www.hvh.ro.

16.

INTERESELE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE IMPLICATE ÎN PROGRAM
Coordonatorul Unic şi/ sau afiliaţii acestuia au furnizat şi pot furniza în viitor servicii financiare, de investiţii,
de marketing sau orice alte tipuri de servicii Societăţii, acţionarilor sau administratorilor acestora, servicii în
schimbul cărora au primit sau vor primi o remuneraţie, fără ca această situaţie să fie de natură a genera conflicte
de interese cu privire la Program sau orice emisiune realizată ca parte a Programului. Nu exista interese (inclusiv
conflicte de interese) care ar putea influenţa semnificativ admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor emise în
cadrul Programului pe piaţa reglementată administrată de BVB.

17.

PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ
Orice drept la acţiune împotriva Societăţii având ca obiect plata Valorii Nominale a Obligaţiunilor sau plata
dobânzilor la care Deţinătorii de Obligaţiuni sunt îndreptăţiţi în legătură cu Obligaţiunile se prescrie în termen
de 3 (trei) ani de la data la care a devenit scadentă obligaţia de plată relevantă a Societăţii.

18.

ANGAJAMENTE DE INFORMARE
Atât timp cât există Obligaţiuni emise şi care nu au fost răscumpărate sau anulate, Societatea va fi supusă unor
obligaţii continue de transparenţă şi nedivulgare, astfel cum sunt acestea prevăzute în Directiva privind
Transparenţa, astfel cum a fost aceasta transpusă în legislaţia română prin Legea privind Emitenţii şi Operaţiunile
de Piaţă şi prin Regulamentul nr. 5/2018, inclusiv, dar lâră a se limita la, următoarele obligaţii:
(i)

publicarea unui raport anual, inclusiv a situaţiilor financiare anuale consolidate ale Societăţii, împreună
cu raportul şi o declaraţie a Consiliului de Administraţie, precum şi raportul auditorilor independenţi,
în termen de patru luni de la încheierea fiecărui an financiar;

(ii)

publicarea unui raport semestrial, inclusiv a situaţiilor financiare semestriale consolidate ale Societăţii,
împreună cu raportul şi o declaraţie a Consiliului de Administraţie, precum şi raportul auditorilor
independenţi, în măsura în care situaţiile financiare semestriale au fost auditate sau revizuite, în' termen
de trei luni de la încheierea primelor şase luni ale fiecărui an financiar.

Atât timp cât există Obligaţiuni Corelate cu Obiectivele de Sustenabilitate care nu au fost răscumpărate sau
anulate. Societatea va publica un raport de evaluare întocmit de un Consultant Independent în termen de maxim
4 luni de la data limita de observare relevantă, în conformitate cu cele menţionate în Condiţiile Einale-relevante.
'>t:c x
19.

NOTIFICĂRI

19.1

Notificări către Deţinătorii de Obligaţiuni
Cu excepţia oricărui convocator al unei Adunări Generale şi a cazului în care oriei : act normativ;aplicabil sau
prezentul capitol impun publicarea prin alte mijloace, orice notificare adresată Deţinătorilor de Obligaţiuni va fi
transmisă în mod valabil (i) prin trimiterea unei scrisori recomandate fiecărui Deţinător de Obligaţiuni relevant,
la adresa care figurează în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni sau (ii) prin publicarea unei notificări pe
website-ul Societăţii, la adresa www.autonom.ro şi pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. Orice notificare
se va considera transmisă la prima dată dintre (i) data publicării (sau, după caz, a primei publicări) şi (ii) data la
care scrisorile recomandate au fost expediate de către Societate tuturor Deţinătorilor de Obligaţiuni la adresele
care figurează la momentul respectiv în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni.

19.2

Notificări către Societate
Toate notificările către Societate vor fi considerate valabile dacă vor fi trimise în scris şi depuse la registratura
Societăţii sau transmise prin scrisoare recomandata la următoarea adresa: str. Fermelor nr.4, loc. Piatra Neamţ,
jud. Neamţ, România sau la orice alta adresa notificata de Emitent Deţinătorilor de Obligaţiuni, conform secţiunii
Notificări către Deţinătorii de Obligaţiuni de mai sus, în cazul în care Societatea îşi schimbă sediul. Orice
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asemenea notificare va fi considerată transmisa la data primirii scrisorii recomandate de către Societate.
20.

DECLARAŢIA SOCIETĂŢII
Societatea declară fiecărui Deţinător de Obligaţiuni că oricare şi toate informaţiile cuprinse în prezentul capitol
Termenii şi Condiţiile aplicabile tuturor Tranşelor emise în cadrul Programului sunt corecte şi complete.

21,

RATINGUL OBLIGAŢIUNILOR
In cazul în care Obligaţiunile emise în cadrul unei Tranşe emise în cadrul Programului vor face obiectul unei
evaluări a vreunei agenţii de rating, acest lucru va fi menţionat explicit în cadrul Condiţiilor Finale relevante
Societatea intenţionează obţinerea unei asemenea evaluări din partea Filch cu privire la prima Tranşă de
Obligaţiuni ctire vor fi emise în cadrul Programului.

10
De qţ&menea, Fitch a atribuit Programului, un rating de credit negarantat de rang prioritar aşteptat de „B (EXP)”
/ „ rrI t ,
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TERM EN II ŞI CONDIŢIILE SPEC IFIC E FIECĂ REI OPŢIUNI
OPŢIUNEA I - OBLIGAŢIUNI CU DOBÂNDĂ FIXĂ
Orice termeni cu majuscule incluşi în prezenta secţiune care nu sunt definiţi în prezenta secţiune vor avea înţelesul atribuit
lor prin Condiţiile Finale relevante. Cu privire la fiecare Tranşă de Obligaţiuni, cu excepţia cazului în care se indică în
mod expres altfel în Condiţiile Finale relevante, termenii cu majuscule vor avea înţelesul atribuit lor în capitolul Termenii
şi Condiţiile Obligaţiunilor din prezentul Prospect.
1.

Monedă
Societatea emite prezenta Tranşă de Obligaţiuni (denumite în continuare Obligaţiunile) în Moneda Specificată.
Obligaţiunile sunt parte a Seriei Obligaţiunilor şi a Tranşei Obligaţiunilor.

2.

Valoare nominală
Obligaţiunile sunt emise în valoare nominală individuală egală cu Valoarea Nomi qjă Unitară şi în valoare
nominală totală de până la Valoarea Nominală Totală.

3.

Preţul de emisiune
v*
*5
Preţul de emisiune al fiecărei Obligaţiuni este de egal cu Preţul de Emisiune, fiind stabilit ca procent raportat la
Valoarea Nominală Unitară.

4.

Tipul şi clasa Obligaţiunilor
Obligaţiunile sunt nominative, neconvertibile, negarantate, emise de Societate în formă dematerializată prin
înscriere în cont şi fac parte din aceeaşi clasă de valori mobiliare.

5.

Aprobări
Emisiunea Obligaţiunilor a fost aprobata prin Documentul de Aprobare sau, după caz, Documentele de Aprobare.

6.

M aturitate şi răscum părare la scadenţă
Obligaţiunile sunt emise cu o maturitate egală cu Maturitatea, devenind scadente la Data Scadenţei. In cazul în
care Obligaţiunile nu au fost răscumpărate sau anulate anterior conform prevederilor din capitolul Termenii şi
condiţiile aplicabile tuturor Tranşelor emise în cadrul Programului, Obligaţiunile vor fi răscumpărate de către
Societate, la Valoarea Nominală Unitară, la Data Scadenţei.

7,

Admiterea Ia tranzacţionare
Se intenţionează ca Obligaţiunile din prezenta Tranşă să fie admise la tranzacţionare pe Piaţă Reglementată a
Bursei de Valori Bucureşti la sau în jurul Datei Estimate de Admitere la Tranzacţionare. Societatea a aprobat prin
Documentele de Aprobare Admiterea la Tranzacţionare. Ulterior Admiterii la Tranzacţionare, Obligaţiunile vor
fi tranzacţionale sub Codul ISIN, simbolul atribuit acestora fiind Simbolul. Obligaţiunile vor fi identificate prin
Codul CFI.
Nu există nicio garanţie că Obligaţiunile vor fi admise la tranzacţionare pe piaţă reglementată administrată de
BVB la data estimată sau la o dată ulterioară. Totodată, nu există nicio garanţie că, în cazul în care condiţiile de
admitere pentru aprobarea de către BVB se modifică, toate aceste condiţii privind admiterea la tranzacţionare
şi/sau condiţii de tranzacţionare vor fi îndeplinite.

UI
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D o b ân d a

8.1

Rata dobânzii
Obligaţiunile sunt purtătoare de dobândă Ia o rată fixă anuală egală cu Rata Dobânzii.
Rata Dobânzii datorată de Societate pentru o Obligaţiune va fi calculată după următoarea formulă:
RDxZxVN
D=

ZE

iar termenii din formula de mai sus vor avea următorul înţeles:
-O ”
„RD"
„Z M

reprezintă valoarea dobânzii plătibilă lafiecare Dată dePlată a Dobânziipentru fiecare
Obligaţiune:
reprezintă Rata Dobânzii;
reprezintă numărul efectiv de zilecalendaristice dinPerioada de Dobândă,care începe la şi
incluzând Data Emisiunii, respectiv Data de Plată a Dobânzii imediat anterioară şi se încheie
la, dar excluzând, prima Dată de Plată a Dobânzii, respectiv Dala de Plată a Dobânzii pentru
care se calculează dobânda datorată;
reprezintă valoarea nominală a unei Obligaţiuni;
reprezintă numărul efectiv de zile din anul calendaristic în care se află Data de Plată a Dobânzii
pentru care se face calculul dobânzii.

°V;iloarea Dobânzii calculate în baza formulei de mai sus va fi rotunjită în minus până la cea mai apropiata valoare
de ebrocent (respectiv l/l 00 dintr-un EUR) sau, după caz, de bun (respectiv 1/100 dintr-un RON), iar suma astfel
ob{inulă va reprezenta suma bruta a valorii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă pentru care a fost realizat
calculul, pentru fiecare Obligaţiune („Valoarea Dobânzii” ).
Cu excepţia erorilor vădite, calcularea Valorii Dobânzii aferente Obligaţiunilor în conformitatecu prevederile
acestui Prospect şi a Condiţiilor Finale relevante de către Agentul de Calcul va fi finală şi obligatorie pentru toţi
Deţinătorii de Obligaţiuni, iar aceştia din urma nu vor avea dreptul să conteste sau să se opună acestui calcul.
8.2

Convenţia privind calcularea dobânzii
în scopul calculării dobânzii se va utiliza Convenţia de Calcul.

S3

Randamentul
Randamentul brut nu 11 momentul emi lunii ferent unei Oblig ţiuni e te eg 1cu R nd men tuf

8.4

Da 3 de PlaGi a Dobânzii şi Perioada de Dobândă
Dobânda datorată va fi plătită de către Societate anual, la Data de Plată a Dobânzii, începând cu Data începerii
Acumulării Dobânzii şi până la Data Scadenţei, cu condiţia ca Data de Plata a Dobânzii să fie o Zi Lucrătoare
sau Zi Lucrătoare Pentru Plata Dobânzii, astfel cum au fost definite în prezentul Prospect. Perioada exprimată în
număr de zile calendaristice care (i) începe la Dala începerii Acumulării Dobânzii, inclusiv această dală şi se
încheie la prima Dată de Plată a Dobânzii, exclusiv această dată, respectiv (ii) începe la o Dată de Plată a
Dobânzii, inclusiv această dată şi se încheie la următoarea Dală de Plată a Dobânzii, exclusiv această dată,
reprezintă Perioada de Dobândă.
Data începerii Acumulării Dobânzii înseamnă data de la care Obligaţiunile sunt purtătoare de Dobândă, care
coincide cu Data Decontării emisiunii respective, astfel cum este menţionată în Condiţiile Finale aplicabile.
Detaliile referitoare la plaia dobânzii sunt cele indicate în Tabelul privind Plata Dobânzii din Condiţiile Finale
relevante.

ul

încetarea acumulării dobânzii
Obligaţiunile vor înceta să mai fie purtătoare de dobândă de la Data Scadentei respectiv Data Răscumpărării
inclusiv, dacă va fi cazul, cu excepţia cazului în care Societatea refuză în mod nejustificat să efectueze
răscumpărarea la data relevantă, caz în care dobânda datorată va continua să se acumuleze la Valoarea Nominală
Unitară a respectivelor Obligaţiuni, la Rata Dobânzii, până la data la care sumele datorate în legătură cu
Obligaţiunile până la acel moment sunt primite de către sau în numele Deţinătorului de Obligaţiuni relevant în
conformitate cu prevederile Prospectului şi ale Condiţiilor Finale aplicabile.
Calcul frac(ionat
în situaţia în care se impune ca valoarea Dobânzii să fie calculată pentru o perioada mai scurta decât o Perioada
de Dobândă, aceasta va fi calculată în baza numărului efectiv de zile din cadrul unei Perioade de Dobândă prin
împărţirea numărului de zile din perioada relevantă, de la (şi incluzând) data la care dobândă începe să se
acumuleze până la (dar excluzând) data la care aceasta devine scadenta, la numărul de zile din Perioada de
Dobândă în care cade perioada relevantă (incluzând prima zi, dar excluzând ultima zi).
Agentul de Calcul
Agentul de Calcul iniţial în legătură cu Obligaţiunile este Societatea, însă Societatea poate nuirucirice-altă entitate
în această calitate (Societatea şi orice altă asemenea entitate fiind denumite în mod colectiv Agbntul de Calcul).
Data Tranzacţiei

fi P

.
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Data tranzacţiei este data la care tranzacţiile aferente plasamentului privat/ ofertei publicdi.al(a) unei Tranşe de
Obligaţiuni sunt înregistrate în sistemul de tranzacţionare al BVB, pe Piaţă POF, aceasta fiind reprezentată de
Data Tranzacţiei.
Data Decontării
Data decontării este dala la care tranzacţiile încheiate în cadrul plasamentului privat/ ofertei publice al(a) unei
Tranşe de Obligaţiuni sunt decontate prin intermediul Sistemului RoClear, respectiv la doua (2) Zile Lucrătoare
de la Dala Tranzacţiei, aceasta fiind reprezentată de Data Decontării.
Data Emisiunii
Dala emisiunii este aceeaşi zi cu Data Decontării, când Obligaţiunile sunt înregistrate în proprietatea
Deţinătorilor de Obligaţiuni, aceasta fiind reprezentată de Data Emisiunii.
Data Scadenţei
Data scadenţei înseamnă data la care Obligaţiunile vor fi rambursate integral de Societate la Valoarea Nominală
Unitară, dacă nu au fost anterior răscumpărate sau achiziţionate şi anulate, aceasta fiind reprezentată de Data
Scadenţei.
Data de înregistrare
Data de înregistrare înseamnă data calendaristică ce serveşte la identificarea Deţinătorilor de Obligaţiuni care au
dreptul de a primi valoarea Dobânzii şi/sau a Valorii Nominale Unitare pentru fiecare Obligaţiune, fiind stabilita
ca fiind Ziua Lucrătoare care preceda cu 15 Zile Lucrătoare (i) Data de Plata a Dobânzii sau Dala Scadenţei,
după caz sau (ii), în legătură cu plăţile realizate în conformitate cu secţiunea Scadenţa Anticipată din prezentul
Prospect, data la care Obligaţiunile sunt declarate scadente anticipat.
Agentul de plată
Agentul de plată în legătură cu Obligaţiunile este Agentul de Plată.

16.

Angajamentele |ţiB«(eiare
A n g a ja m e n te financiare în legătură cu Obligaţiunile vor fi Angajamentele Financiare.
a p ;?g jAT
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O PŢ IU N E A II - O B L IG A Ţ IU N I CU DOBÂNDĂ V A R IA B ILĂ

Orice termeni cu majuscule incluşi în prezenta secţiune care nu sunt definiţi în prezenta secţiune vor avea înţelesul atribuit
lor prin Condiţiile Finale relevante. Cu privire la fiecare Tranşă de Obligaţiuni, cu excepţia cazului în care se indică în
mod expres altfel în Condiţiile Finale relevante, termenii cu majuscule vor avea înţelesul atribuit lor în capitolul Termenii
ş/ Condiţiile Obligaţiunilor din prezentul Prospect.
1.

Monedă
Societatea emite prezenta Tranşă de Obligaţiuni (denumite în continuare Obligaţiunile) în Moneda Specificată.
Obligaţiunile sunt parte a Seriei Obligaţiunilor şi a Tranşei Obligaţiunilor.

2.

Valoare nominală
Obligaţiunile sunt emise în valoare nominală individuală egală cu Valoarea Nominală Unitară şi în valoare
nominală totală de până la Valoarea Nominală Totală.

3»

Preţul d e emisiune
Preţul de emisiune al fiecărei Obligaţiuni este de egal cu Preţul de Emisiune, fiind stabilit ca procent raportat la
Valoarea Nominală Unitară.

4.

Tipul şi clasa Obligaţiunilor
Obligaţiunile sunt nominative, neconvertibile, negarantate, emise de Societate în forn^^ţnaterializată prin
înscriere în cont şi fac parte din aceeaşi clasă de valori mobiliare.
/ş ?

5.

Aprobări

o
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Emisiunea Obligaţiunilor a fost aprobata prin Documentul de Aprobare sau, după caz, Documentele dp Aprobare.
6,

M aturitate şi răscum părare la scadenţă
Obligaţiunile sunt emise cu o maturitate egală cu Maturitatea, devenind scadente la Data Scadenţei. în cazul în
care Obligaţiunile nu au fost răscumpărate sau anulate anterior conform prevederilor din capitolul Termenii şi
condiţiile aplicabile tuturor Tranşelor emise în cadrul Programului, Obligaţiunile vor fi răscumpărate de către
Societate, la Valoarea Nominală Unitară, la Data Scadenţei.

7.

Admiterea la tranzacţionare
Se intenţionează ca Obligaţiunile din prezenta Tranşă să fie admise la tranzacţionare pe Piaţă Reglementată a
Bursei de Valori Bucureşti la sau în jurul Datei Estimate de Admitere la Tranzacţionare. Societatea a aprobat prin
Documentele de Aprobare Admiterea la Tranzacţionare. Ulterior Admiterii la Tranzacţionare, Obligaţiunile vor
fi tranzacţionale sub Codul ISIN, simbolul atribuit acestora fiind Simbolul. Obligaţiunile vor fi identificate prin
Codul CFI.
Nu există nicio garanţie că Obligaţiunile vor fi admise la tranzacţionare pe piaţă reglementată administrată de
BVB la data estimată sau la o dată ulterioară. Totodată, nu există nicio garanţie că, în cazul în care condiţiile de
admitere pentru aprobarea de către BVB se modifică, toate aceste condiţii privind admiterea la tranzacţionare
şi/sau condiţii de tranzacţionare vor fi îndeplinite.

8.

Dobânda
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8.1

Rata dobânzii
Obligaţiunile sunt purtătoare de dobândă la o rată variabilă anuală egală cu Rata de Referinţă plus Marja („Rata
Dobânzii"), pe baza căreia se calculează Valoarea Dobânzii.
Rata de Referinţă pentru fiecare Perioadă de Dobândă va fi determinată după cum urmează:
(a)

yjiţb)
fg i ' r
\% £
(c)

iniţial. Rata de Referinţă pentru prima Perioadă de Dobândă va fi Rata de Referinţă Iniţială, care va fi
determinată conform celor menţionate mai jos;
în cazul în care Rata de Referinţă (Rata de Referinţă Iniţială) nu este publicată pe Pagina de Referinţă
ş i nu .avintervenit vreun Caz de întrerupere, Rata de Referinţă (Rata de Referinţă Iniţială) va fi egală cu
Rata de Referinţă publicată în ultima Zi Lucrătoare în care Rata de Referinţă a fost publicată care
preceda Datei de Determinare a Dobânzii;
' I în cazul în care a intervenit un Caz de întrerupere, Rata de Referinţă pentru fiecare Perioadă de Dobândă
care începe la sau după Data de Determinare a Dobânzii relevantă va fi înlocuită cu Rata de Referinţă
Succesoare determinată potrivit secţiunii 8.2 de mai jos.

Rata de Referinţă Iniţială înseamnă, în orice Zi Lucrătoare, Rata de Referinţă publicată pe Pagina de Referinţă
relevantă, la Data pentru Stabilirea Ratei de Referinţă Iniţiale. Data pentru Stabilirea Ratei de Referinţă Iniţiale
va fi menţionată în Condiţiile Finale relevante. Data de Determinare a Dobânzii înseamnă (i) pentru prima
Perioadă de Dobândă, Data Tranzacţiei şi (ii) pentru fiecare Perioadă de Dobândă subsecventă, a doua Zi
Lucrătoare anterioară datei la care începe Perioada de Dobândă relevantă.
Rata Dobânzii va fi actualizată automat la fiecare Dată de Determinare a Dobânzii relevantă, în conformitate cu
Rata de Referinţă aplicabilă.
Pagina de Referinţă înseamnă pagina pe care sunt afişate ratele oferite de asociaţiile sau autorităţile relevante
pentru depozitele efectuate în Moneda Specificată, respectiv Pagina de Referinţă.
Dobânda variabilă aferentă Obligaţiunilor cu dobândă variabilă ar putea fi calculată având la baza Euro Interbank
Offered Rate („EURIBOR”), în cazul denominării în EUR, sau Romanian Interbank Offer Rate („ROBOR") în
cazul denominării în RON. EURIBOR este administrat şi calculat de către European Money Markets Institute
(„EMMI”), în timp ce ROBOR este administrat şi publicat de către Banca Naţională a României („BNR”)
8.2

Determinarea Ratei de Referinţă Succesoare
Rata de Referinţă Succesoare va fi determinată potrivit procedurii detaliate în Condiţiile Finale relevante.

8.3

Convenţia privind calcularea dobânzii
în scopul calculării dobânzii se va utiliza Convenţia de Calcul.

8.4

Randamentul
Randamentul brut anual Ia momentul emisiunii aferent unei Obligaţiuni este egal cu Randamentul.

8.5

Data de Plată a Dobânzii şi Perioada de Dobândă
Dobânda datorată va fi plătită de către Societate anual, la Data de Plată a Dobânzii, începând cu Data începerii
Acumulării Dobânzii şi până la Data Scadenţei, cu condiţia ca Data de Plata a Dobânzii să fie o Zi Lucrătoare
sau o Zi Lucrătoare Pentru Plata Dobânzii, astfel cum a fost definită în prezentul Prospect. Perioada exprimată
în număr de zile calendaristice care (i) începe la Data începerii Acumulării Dobânzii, inclusiv această dată şi se
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încheie la prima Dală de Plată a Dobânzii, exclusiv această dată, respectiv (ii) începe la o Dată de Plată a
Dobânzii, inclusiv această dată şi se încheie la următoarea Dată de Plată a Dobânzii, exclusiv această dată,
reprezintă Perioada de Dobândă.
Data începerii Acumulării Dobânzii înseamnă data de la care Obligaţiunile sunt purtătoare de Dobândă, care
coincide cu Data Decontării emisiunii respective, astfel cum este menţionată în Condiţiile Finale aplicabile.
Detaliile referitoare la plata dobânzii sunt cele indicate în Tabelul privind Plata Dobânzii din Condiţiile Finale
relevante.
încetarea acum ulării dobânzii
Obligaţiunile vor înceta să mai fie purtătoare de dobândă de la Data Scadenţei respectiv Data Răscumpărării
inclusiv, dacă va fi cazul, cu excepţia cazului în care Societatea refuză în mod nejustifical să efectueze
răscumpărarea la data relevantă, caz în care dobânda datorată va continua să se acumuleze la Valoarea Nominală
Unitară a respectivelor Obligaţiuni, la Rata Dobânzii, până la data la care sumele datorate în legătură cu
Obligaţiunile până la acel moment sunt primite de către sau în numele Deţinătorului de Obligaţiuni relevant în
conformitate cu prevederile Prospectului şi ale Condiţiilor Finale aplicabile. în acest caz. Rata Dobânzii va fi
calculată luându-se în considerare Rata de Referinţă calculată conform punctului 8.1 (Rata Dobânzii) din
prezenta Opţiune.
Calcul fracţionat
în situaţia în care se impune ca valoarea Dobânzii să fie calculată pentru o perioada mai scurta decât o Perioada
de Dobândă, aceasta va fi calculată în baza numărului efectiv de zile din cadrul unei Perioade de Dobândă prin
împărţirea numărului de zile din perioada relevantă, de la (şi incluzând) data la care dobândă începe să se
acumuleze până la (dar excluzând) data Ia care aceasta devine scadenta, la numărul de zile din Perioada de
Dobândă în care cade perioada relevantă (incluzând prima zi, dar excluzând ultima zij
Agentul de Calcul
Agentul de Calcul iniţial în legătură cu Obligaţiunile este Societatea, însă Societatea poate numi orice a tă entitate
în această calitate (Societatea şi orice altă asemenea entitate fiind denumite în mod cdjectiv Agentdl de Calcul).
Data Tranzacţiei
Data tranzacţiei este data la care tranzacţiile aferente plasamentului privat/ ofertei publice al(a) unei Tranşe de
Obligaţiuni sunt înregistrate în sistemul de tranzacţionare al BVB, pe Piaţă POF, aceasta fiind reprezentată de
Data Tranzacţiei.
Data Decontării
Data decontării este data la care tranzacţiile încheiate în cadrul plasamentului privat/ ofertei publice al(a) unei
Tranşe de Obligaţiuni sunt decontate prin intermediul Sistemului RoClear, respectiv la doua (2) Zile Lucrătoare
de la Data Tranzacţiei, aceasta fiind reprezentată de Data Decontării.
Data Emisiunii
Data emisiunii este aceeaşi zi cu Data Decontării, când Obligaţiunile sunt înregistrate în proprietatea
Deţinătorilor de Obligaţiuni, aceasta fiind reprezentată de Data Emisiunii.
Data Scadenţei
Data scadenţei înseamnă data la care Obligaţiunile vor 11 rambursate integral de Societate la Valoarea Nominală

Unitară, dacă nu au fost anterior răscumpărate sau achiziţionate şi anulate, aceasta fiind reprezentată de Data
Scadenţei.
14.

Data de înregistrare
Data de înregistrare înseamnă data calendaristică ce serveşte la identificarea Deţinătorilor de Obligaţiuni care au
dreptul de a primi valoarea Dobânzii şi/sau a Valorii Nominale Unitare pentru fiecare Obligaţiune, fiind stabilită
ca fiind Ziua Lucrătoare care precedă cu 15 Zile Lucrătoare (t) Data de Plata a Dobânzii sau Data Scadentei,
după caz sau (ii), în legătură cu plăţile realizate în conformitate cu secţiunea Scadenfa Anticipată din prezentul
Prospect, data la care Obligaţiunile sunt declarate scadente anticipat.

15.

Agentul dc plată
Agentul de plată în legătură cu Obligaţiunile este Agentul de Platâ.£>

Ifi.

Angajamentele Financiare
Angajamentele financiare în legătură cu Obligaţiunile vor fi Angajaîpentcle Financiare.

O PŢ IU N E A III - O B L IG A Ţ IU N I C O R E L A T E CU O B IE C T IV E D E SU STEN A B ILITA TE

Orice termeni cu majuscule incluşi în prezenta secţiune care nu sunt definiţi în prezenta secţiune vor avea înţelesul atribuit
lor prin Condiţiile Finale relevante. Cu privire Ia fiecare Tranşă de Obligaţiuni, cu excepţia cazului în care se indică în
mod expres altfel în Condiţiile Finale relevante, termenii cu majuscule vor avea înţelesul atribuit lor în capitolul Termenii
şi Condiţiile Obligaţiunilor din prezentul Prospect.
1.

Monedă
Societatea emite prezenta Tranşă de Obligaţiuni (denumite în continuare Obligaţiunile) în Moneda Specificată.
Obligaţiunile sunt parte a Seriei Obligaţiunilor şi a Tranşei Obligaţiunilor.

2.

Valoare nominală
Obligaţiunile sunt emise în valoare nominală individuală egală cu Valoarea Nominală Unitară şi în valoare
nominală totală de până la Valoarea Nominală Totală.

3.

Preţul de emisiune
Preţul de emisiune al fiecărei Obligaţiuni este de egal cu Preţul de Emisiune, fiind stabilit ca procent raportat la
Valoarea Nominală Unitară.

4.

Tipul şi clasa O bligaţiunilor
Obligaţiunile sunt nominative, neconvertibile, negarantate, emise de Societate în formă dematerializată prin
A j'
înscriere în cont şi fac parte din aceeaşi clasă de valori mobiliare.

5.
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Aprobări
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Emisiunea Obligaţiunilor a fost aprobata prin Documentul de Aprobare sau, după caz , Documentele d e A robare.
6.

M aturitate şi răscum părare la scadenţă
Obligaţiunile sunt emise cu o maturitate egală cu Maturitatea, devenind scadente la Data Scadenţei. în cazul în
care Obligaţiunile nu au fost răscumpărate sau anulate anterior conform prevederilor din capitolul Termenii şi
condiţiile aplicabile tuturor Tranşelor emise în cadrul Programului, Obligaţiunile vor fi răscumpărate de către
Societate, la Valoarea Nominală Unitară, la Data Scadenţei.

7.

Admiterea la tranzacţionare
Se intenţionează ca Obligaţiunile din prezenta Tranşă să fie admise la tranzacţionare pe Piaţă Reglementată a
Bursei de Valori Bucureşti la sau în jurul Datei Estimate de Admitere la Tranzacţionare. Societatea a aprobat prin
Documentele de Aprobare Admiterea la Tranzacţionare. Ulterior Admiterii la Tranzacţionare, Obligaţiunile vor
fi tranzacţionale sub Codul ISÎN, simbolul atribuit acestora fiind Simbolul. Obligaţiunile vor fi identificate prin
Codul CFI.
Nu există nicio garanţie că Obligaţiunile vor fi admise la tranzacţionare pe piaţă reglementată administrată de
BVB la data estimată sau ia o dată ulterioară. Totodată, nu există nicio garanţie că, în cazul în care condiţiile de
admitere pentru aprobarea de către BVB se modifică, toate aceste condiţii privind admiterea la tranzacţionare
şi/sau condiţii de tranzacţionare vor fi îndeplinite.

8.

Dobânda

8.1

R ata Dobânzii fixe
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Notă către investitori: Prevederile prezentei secţiuni vor f i aplicabile exclusiv în cazul în care in Condifiile
Finale relevante se specifică faptul că Obligaţiunile sunt emise cu o rată a dobânzii fixă.
Obligaţiunile suni purtătoare de dobândă la o rată fixă anuală egală cu Rata Dobânzii.
Rata Dobânzii datorată de Societate pentru o Obligaţiune va fi calculată după următoarea formulă:

RDxZxVN
£> = ' —
-----

iar termenii dîn formula de mai sus vor avea următorul înţeles:
v V
reprezintă valoarea dobânzii piâtibilă la fiecare Dată de Plată a Dobânzii pentru fiecare
„D"
Obligaţiune;
RD”
reprezintă Rata Dobânzii;
„Z"
reprezintă numărul efectiv de zile calendaristice din Perioada de Dobândă, care începe
la şi incluzând Data Emisiunii, respectiv Data de Plată a Dobânzii imediat anterioară
şi se încheie la, dar excluzând, prima Dată de Plată a Dobânzii, respectiv Dala de Plată
a Dobânzii pentru care se calculează dobânda datorată;
„VN"
reprezintă valoarea nominală a unei Obligaţiuni;
ZE”
reprezintă numărul efectiv de zile din anul calendaristic în care se află Data de Plată a
Dobânzii pentru care se face calculul dobânzii.
Valoarea Dubânzii calculate în baza formulei de mai sus va fi rotunjită în minus până ia cea mai apropiata valoare
de eurocent (respectiv 1/100 dintr-un EUR) sau, după caz, de ban (respectiv l/l 00 dintr-un RON), iar suma astfel
obţinută va reprezenta suma brută a Valorii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă pentru care a fost realizat
calculul, pentru fiecare Obligaţiune („Valoarea Dobânzii”).
Cu excepţia erorilor vădite, calcularea Valorii Dobânzii aferente Obligaţiunilor în conformitate cu prevederile
acestui Prospect şi a Condiţiilor Finale relevante de către Agentul de Calcul va fi finală şi obligatorie pentru toţi
Deţinătorii de Obligaţiuni, iar aceştia din urma nu vor avea dreptul să conteste sau să se opună acestui calcul.
8.2

Rata Dobânzii variabile
Notă către investitori: Prevederile prezentei secţiuni vor f i aplicabile exclusiv în cazul în care in Condifiile
Finale relevante se specifică că Obligaţiunile sunt emise cu o rată a dobânzii variabilă.
Obligaţiunile sunt purtătoare de dobândă la o rată variabilă anuală egală cu Rata de Referinţă plus Marja („Rata
Dobânzii”), pe baza căreia se calculează Valoarea Dobânzii.
Rata de Referin(ă pentru fiecare Perioadă de Dobândă va fi determinată după cum urmează:
(a)

initial, Rata de Referinţă pentru prima Perioadă de Dobândă va fi Rata de Referinţă Iniţială, care va fi
determinată conform celor menţionate mai jos;

(b)

în cazul în care Rata de Referinţă (Rata de Referinţă Iniţială) nu este publicată pe Pagina de Referinţă
şi nu a intervenit vreun Caz de întrerupere. Rata de Referinţă (Rata de Referinţă Iniţială) va fi egală cu
Rata de Referinţă publicată în ultima Zi lucrătoare în care Rata de Referinţă a fost publicată care precedă
Datei de Determinare a Dobânzii;

tzo

ic)

în cazul în care a inlervenit un Caz dc întrerupere. Rata de Referinţă pentru fiecare Perioadă de Dobândă
care începe la sau după Data de Determinare a Dobânzii relevantă va fi înlocuită cu Rata de Referinţă
Succesoare determinată potrivit secţiunii 8.2.1 de mai jos.

Rata de Referinţă Iniţială înseamnă, în orice Zi Lucrătoare, Rata de Referinţa publicată pe Pagina de Referinţă
relevantă, la Data pentru Stabilirea Ratei de Referinţă Iniţiale. Dala pentru Stabilirea Ratei de Referinţa Iniţiale
va fi menţionata in Condiţiile Finale relevante.
Data de Determ inare a Dobânzii înseamnă (i) pentru prima Perioadă de Dobândă, Data Tranzacţiei şi (ii) pentru
fiecare Perioadă de Dobândă subsecventa, a doua Zi Lucrătoare anterioară datei la care începe Perioada de
Dobândă relevantă.
Rata Dobânzii va fi actualizată automat la fiecare Data de Determinare a Dobânzii relevantă, în conformitate cu
Rata de Referinţă aplicabilă.
Pagina de Referinţă înseamnă pagina pe care sunt afişate ratele oferite de asociaţiile sau autorităţile relevante
pentru depozitele efectuate în Moneda Specificată, respectiv Pagina de Referinţă.
Dobândă variabilă aferenta Obligaţiunilor cu dobândă variabilă ar putea fi calculată având la baza Euro Interbank
Offered Rate („EURIBOR”), în cazul denominării în EUR, sau Romanian Interbank Offer Rate („ROBOR") în
cazul denominării în RON. EURIBOR este administrat şi calculat de către European Money Markets Institute
(„EMMI”), în timp ce ROBOR este administrat şi publicat de către Banca Naţională a României („BNR”)
8.2.1.

Determinarea Ratei de Referinţă Succesoare
Rata de Referinţă Succesoare va fi determinată potrivit procedurii detaliate în Condiţiile Finale relevante.

8.3

Mecanism de ajustare de tip step up
Notă către investitori: Prevederile prezentei secţiuni vor f i aplicabile exclusiv în cazi / m care in
Finale relevante se specifică că Obligaţiunilor li se poate aplica un mecanism de ajustare a dobânzii de tip step
tip•
■
r
în cazul în care Societatea:
(a)

nu îndeplineşte Indicatorul Cheie de Performanţă în raport cu Obiectivele dePerformanţă
Sustenabilitate prestabilite, până la Data(ele) Limită de Observare; sau

în

(b)

nu pune la dispoziţia investitorilor raportul(ele) de verificare anual(e) aferent(e) Anului deReferinţă ce
ar trebui să fie emis în Termenul Indicativ de la Data Limita de Observare, dar nu mai târziu de
Termenul Limită („Raport(e) de Verificare”), emis de către Consultantul Independent, se va
declanşa un mecanismul de tip step up („Evenim ent D eclanşator”), care presupune ajustarea Ratei
Dobânzii cu Rata de A justare Pozitiva conform calculului evidenţiat mai jos:
Pata Dobânzii Ajustata Pozitiv = Rata Dobânzii + Rata de Ajustare Pozitivă

Rata de Ajustare Pozitivă înseamnă o marja de ajustare fixă exprimată procentual care va fi menţionată în
Condiţiile Finale relevante.
Pentru evitarea oricărui dubiu, va exista un număr de Eveniment(e) Declanşator(e) înregistrat ca urmare a
neîndeplinirii Indicatorului Cheie de Performanţă, conform Raportului(elor) de Verificare emis de către un
Consultant Independent, pentru Data(ele) Limita de Observare mcnţională(e) mai sus potrivit celor stabilite în
Condiţiile Finale relevante.
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Raia Dobânzii Ajustată Pozitiv se va aplica începând cu Data de Plată a Dobânzii anterioară Evenimentului(elor)
Declanşator(e) şi până la Data Scadenţei.
începând cu Ziua Lucrătoare imediat următoare Zilei Lucrătoare în care a fost diseminată public Notificarea
Evenimentului(elor) Declanşator(e) de către Societate, Obligaţiunile Corelate cu Obiective de Sustenabilitate
obiect al Condiţiilor Finale relevante se vor tranzacţiona având aplicată Rata Dobânzii Ajustată Pozitiv.
8.4

Convenţia privind calcularea dobânzii
In scopul calculării dobânzii se va utiliza Convenţia de Calcul.

8.5

Randam entul

(s ,
ifS ^
V *

~j

Randamentul brut anual la momentul emisiunii aferent unei Obligaţiuni este egal cu Randamentul.
8.6

D ata de Plată a Dobânzii şt Perioada de Dobândă
Dobânda datorată va fi plătită de către Societate anual, la Data de Plată a Dobânzii, începând cu Data începerii
Acumulării Dobânzii şi până la Data Scadenţei, cu condiţia ca Data de Plată a Dobânzii să fie o Zi Lucrătoare
sau o Zi Lucrătoare Pentru Plata Dobânzii, astfel cum a fost definita în prezentul Prospect. Perioada exprimată
în număr de zile calendaristice care (i) începe la Data începerii Acumulării Dobânzii, inclusiv această dată şi se
încheie la prima Dată de Plată a Dobânzii, exclusiv această dată, respectiv (ii) începe la o Dată de Plată a
Dobânzii, inclusiv această data şi se încheie la următoarea Dată de Plată a Dobânzii, exclusiv această data,
reprezintă Perioada de Dobândă.
Data începerii Acumulării Dobânzii înseamnă data de la care Obligaţiunile sunt purtătoare de Dobândă, care
coincide cu Data Decontării emisiunii respective, astfel cum este menţionată în Condiţiile Finale aplicabile.
Detaliile referitoare la plata dobânzii sunt cele indicate în Tabelul privind Plata Dobânzii din Condiţiile Finale
relevante.

8.7

încetarea acum ulării dobânzii
Obligaţiunile vor înceta să mai fie purtătoare de dobândă de la Data Scadenţei respectiv Data Răscumpărării
inclusiv, dacă va fi cazul, cu excepţia cazului în care Societatea refuză în mod nejuslifica! să efectueze
răscumpărarea la data relevantă, caz în care dobânda datorată va continua să se acumuleze la ValoareaNominală
Unitară a respectivelor Obligaţiuni, la Rata Dobânzii respectiv Rata Dobânzii Ajustată Pozitiv până la data la
care sumele datorate în legătură cu Obligaţiunile până la acel moment sunt primite de către sau în numele
Deţinătorului de Obligaţiuni relevant în conformitate cu prevederile Prospectului şi ale Condiţiilor Finale
aplicabile.

9.

Agentul de Calcul
Agentul de calcul iniţial în legătură cu Obligaţiunile este Societatea, însă Societatea poate numi orice altă entitate
în această calitate (Societatea şi orice altă asemenea entitate fiind denumite în mod colectiv Agentul de Calcul).

10.

Data Tranzacţiei
Data tranzacţiei este data la care tranzacţiile aferente plasamentului privat/ ofertei publice al(a) unei Tranşe de
Obligaţiuni sunt înregistrate în sistemul de tranzacţionare al BVB, pe Piaţă POF, aceasta fiind reprezentată de
Data Tranzacţiei.
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îl.

Data Decontării
Data decontării este data la care tranzacţiile încheiate în cadrul plasamentului privat/ ofertei publice al(a) unei
Tranşe de Obligaţiuni sunt decontate prin intermediul Sistemului RoClear, respectiv la doua (2) Zile Lucrătoare
de la Data Tranzacţiei, aceasta fiind reprezentată de Data Decontării.

12.

Data Emisiunii
Dala emisiunii este aceeaşi zi cu Data Decontării, când Obligaţiunile sunt înregistrate în proprietatea
Deţinătorilor de Obligaţiuni, aceasta fiind reprezentată de Data Emisiunii.

13.

Data Scadenţei
Data scadenţei înseamnă data la care Obligaţiunile vor fi rambursate integral de Societate la Valoarea Nominală
Unitară, dacă nu au fost anterior răscumpărate sau achiziţionate şi anulate, aceasta fiind reprezentată de Data
Scadenţei.

14.

P'

Data de înregistrare

'$■ \ . ■ .r o
Data de înregistrare înseamnă data calendaristica ce serveşte la identificarea Deţinătorilor de Obligaţiuni care â
dreptul de a primi valoarea Dobânzii şi/sau a Valorii Nominale Unitare pentru fiecare Obligaţiune, fiind <>tabllila
ca fiind Ziua Lucrătoare care precedă cu 15 Zile Lucrătoare (i) Data de Plata a Dobânzii sau Dala Scadentei,
după caz sau (ii), în legătură cu plăţile realizate în conformitate cu secţiunea Scadenta Anticipată din prezentul
Prospect, data ia care Obligaţiunile sunt declarate scadente anticipat.
15.

Agentul de plată
Agentul de plată în legătură cu Obligaţiunile este Agentul de Plată.

16.

Angajamentele Financiare
Angajamentele financiare în legătură cu Obligaţiunile vor fi Angajamentele Financiare.
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F O R M A T U L C O N D IŢ IIL O R FIN A LE

CONDIŢIILE FINALE AUTONOM SERVICES S.A
Obligaţiuni cu Rată a Dobânzii [fixă /variabilă/ajustabilă potrivit unui mecanism de tip step up]
în Valoare Nominală Unitară de [•] EUR şi Valoare Nominală Totală de până la [•], scadente în [•] („Obligaţiunile”)
Seria [•], Tranşă [•]

ISIN: [•]
Obligaţiuni emise în cadrul program ului de ofertă în valoare de până la 250 milioane EUR obiect al Prospectului
de baza aprobat de A utoritatea de Supraveghere Financiară în data de [•]

Prospectul de bază este valabil până la [•].
Prospectul de baza ulterior va fi publicat în format electronic pe website-ul Societăţii (www.autonom.ro)
Preţ de emisiune: [•] din Valoarea Nominală Totală a Tranşei
Data Emisiunii: [•]
Codul LEI: 3157007ZVHICAG504183
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Acesle Condiţii Finale au fost redactate având în vedere art. 8 alin. (5) raportat la art. 25 alin. (4) din Regulamentul (EU)
2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017, astfel cum a fost acesta modificat
(„Regulamentul privind Prospectul") şi trebuie citite împreună cu Prospectul de bază din data de [•] 2021 privind
programul de ofertă de obligaţiuni corporative („Prospectul”), inclusiv documentele incorporate în Prospect prin
referinţă.
La aceste Condiţii Finale se va anexa un rezumat al emisiunii individuale de Obligaţiuni.
Prospectul poate fi vizualizat în formal electronic pe website-ul Societăţii (www.autonom.ro) precum şi pe cel al Bursei
de Valori Bucureşti fwww.bvb.ro). iar copii ale acestuia pot fi obţinute de la sediul Societăţii, sir. FermeJpcjir 4, loc.
Piatra-Neamţ, jud. Neamţ, România, sau de la sediul Coordonatorului Unic, b-dul Ion Mihalache n r^ N7, sector.''!,
Bucureşti, România.
(S 4
j
jo .
Investitorii trebuie să aibă în vedere faptul că este posibilă publicarea unui supliment la Prospect. Acest supliment va fi
publicat în formal electronic pe website-ul Societăţii fwww.autonom.ro) precum şi pe cel al Bursei de Valori Bucureşti
(www.hvh.ro).
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PARTEA I: CONDIŢIILE OBLIGAŢIUNILOR
Prezentele Condiţii Finale trebuie citite împreună cu setul de termeni şi condiţii care se aplică tuturor tranşelor emise în
cadrul programului de ofertă de obligaţiuni corporative stabilite în Prospect ca „Termenii şi condiţiile aplicabile tutu ro r
tranşelor emise în cadrul Program ului", precum şi cu termenii şi condiţiile specifice fiecărei opţiuni relevante, şi anume
Opţiunea I - Obligaţiuni cu dobândă fixă/ Opţiunea II - Obligaţiuni cu dobândă variabilă/ Opţiunea III Obligaţiuni corelate cu Obiective de Sustenabilitate.
Condiţiile Finale sunt disponibile în format electronic pe pagina web a Societăţii la adresa www.autonom.ro precum şi
pe pagina web a BVB la adresa www.hvh.ro.
Toate prevederile din Condiţiile Obligaţiunilor aferente [Opţiunii I - Obligaţiuni cu dobândă fixă] / [Opţiunii II Obligaţiuni cu dobândSwariabilă] / [Opţiunii III - Obligaţiuni corelate cu Obiectivul de Sustenabilitate] care nu au fost
selectate sau completate sau care au fost eliminate vor fi considerate a fi eliminate din prezentele Condiţii Finale aferente
Obligaţiunilor.
^
Opţiunea

' o /■
\y "V*-

1*1
■ - --

Aspecte privind Emisiunea
Moneda Specificată

[EUR/RON]

Preţui de Emisiune

[•]% din Valoarea Nominală Unitară

Valoarea Nominală Totală

până la [[•] EUR/RON]

Valoarea Nominală Unitară

[•]

Maturitatea

[•]

Angajamente Financiare
Rata de acoperire a Dobânzii

[•]

Raportul Datorie Financiară
Netă/ EBITDA

[•]

Alte angajamente financiare

[•]

Motivele ofertei şi modul de utilizare
a veniturilor oblinute din ofertă,
costul total estimat al emisiunii şi
cuantumul net estimat al veniturilor
obţinute

[*]

Răscumpărarea
anticipată
iniţiativa Societăţii

[DA/ NU]

la

Documentul de Aprobare, respectiv
Documentele de Aprobare

[•]

Date relevante
Data Emisiunii

[•]

Data Decontării

[•]
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Data Tranzacţiei

[•]

Data Estimata de Admitere ia
Tranzacţionare

[•]

Data de înregistrare

[•]

Data Scadenţei

[•]
Aspecte privind dobânda

Rata Dobânzii

[•]% pe an [ajustabilă potrivit mecanismului de step up]/ [Marja plus Rata de
Referinţă] pe an [ajustabilă potrivit mecanismului de step up]

Modul de plată a Dobânzii
Data începerii Acumulării Dobânzii

[•]

Data de Plată a Dobânzii

[•]

Ultima Dată de Plată a Dobânzii

[•]

Randamentul

[•]

Răscumpărarea/ baza de plată

[•]

5

Marja

[•1

Rata de Referinţă

[•]

c
3

Pagina de Referinţă

[•]

-O
o

Procedura de determinare a
Ratei de Referinţă Succesoare

[•]

Data pentru Stabilirea Datei
de Referinţă Iniţiale

[•]

Ci.

Rata de Ajustare Pozitivă

[•]

§■
«o

Rata Dobânzii Ajustată
Pozitiv

[•]

|iS L
.

Tabelul privind Plata Dobânzii
Data de Plată a Dobânzii

Data de înregistrare

Data de Plata a Dobânzii
.
(curenta)

„
.
Număr zile

n/a

[•]

[•!

[•]

[•]

[•1

t*1

[•!

[•]

[•1

[•]

[•]

[•1

[•]

[•!

[•!

[•1

[•]

[•]

[•]

(anterioară)
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[fixă/ variabila/ fixă ajustabilă potrivit mecanismului de step up! variabilă
ajustabilă potrivit mecanismului de step up\

' 1 Vl

Tipul dobânzii

Aspecte specifice Obligaţiunilor Corelate cu Obiective de Sustenabilitate (Opţiunea III)
Consultantul Independent

[•]

Data Limită de Observare, respectiv
Datele Limită de Observare

[•]

Indicatorul Cheie de Performanţă

[•]

Obiectivele de Performanţă în
Sustenabilitate

[•]

Raport de Verificare, respectiv
[•]
Rapoarte de Verificare
/ g s T~ 'Termenul Indicativ de ţă Data Limităm
[•]
de Observare
r
.
Termenul Limită

i§

(

*
\

[•]

.y

Aspecte tehnice

Agentul de Calcul

[•]

Agentul de Plată

[•]

Convenţia de calcul

[•]

Piaţa pe care se va derula tranzacţia

[•]

Sistemul de decontare

[•]
Detalii de identificare

Codul CFl

[•}

Codul ISIN

[•]

Seria Obligaţiunilor

[•]

Simbolul

[•]

Tranşa Obligaţiunilor

[•]
Jurisdicţii

Jurisdicţia/ jurisdicţiile în care are
loc oferta publică:

[•]

Jurisdicţia/ jurisdicţiile în care se
intenţionează admiterea la
tranzacţionare pe piaţă reglementată:

[•]

Jurisdicţia/jurisdicţiile în care
Prospectul a fost notificat:

[•]

Alte informaţii relevante privind Obligaţiunile: [•]

PA RTEA II: A LTE IN FO R M A Ţ II

Prezenta Parte a II-a a acestor Condiţii Finale trebuie citită împreună cu prevederile Prospectului, în special cele ale
secţiunii Subscriere şi vânzare" din Prospect.
A?
o■v *c
1.
Informaţii generale privind emisiunea
[•]

J
2.

Data ofertei
[•1

3.

Calendarul estimativ al ofertei
[•]

4.

Procedura de subscriere
[•]

5.

Documentele necesare subscrierii
[•]

6.

Modificarea subscrierilor
[•]

7.

Subscriere minimă ţi maximă
[•1

8.

Alocarea ţi decontarea
[•]

9.

Tranzacţia
[•]

10.

Ratingul Obligaţiunilor
[•1

11.

Alte informaţii relevante
[•]

i y*

UTILIZAREA FONDURILOR

Fondurile nete obţinute din emisiunea fiecărei Tranşe de Obligaţiuni vor fi utilizate de Societate, în principiu, în scopuri
generale de finanţare a activităţii şi a proiectelor acesteia (inclusiv în ceea ce priveşte proiectele de achiziţii viitoare de
societăţi/ portofolii, dacă va fi cazul). în cazul în care, cu privire la o anumită Tranşă, va fi avut în vedere un mod specific
de utilizare a veniturilor obţinute din ofertă, altul decât cel menţionat anterior, acest lucru va fi menţionat expres în
Condiţiile Finale relevante. W dpm Okz^Societalea are libertate deplină în alocarea fondurilor obţinute din fiecare
emisiune de Obligaţiuni, iar această libertate se aplică inclusiv cu privire la Obligaţiunile Corelate cu Obiective de
Sustenabilitate
/£ *

»
X

J
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AVERTIZARE PRIVIND REGIM UL FISCAL
Legislaţia fiscală a stalului membru din care provine investitorul, precum şi legislaţia fiscală din România ar putea avea
un impact asupra veniturilor obţinute din Obligaţiuni. Astfel, potenţialii investitori şi vânzători ai Obligaţiunilor trebuie
să ia cunoştinţă de faptul că este posibil să li se nască obligaţia de a plăti taxe sau impozite în temeiul legilor şi al practicilor
fiscale din jurisdicţiile în care Obligaţiunile vor fi transferate sau din alte jurisdicţii relevante, inclusiv România. Fiecare
potenţial investitor ar trebui să consulte propriul consultant fiscal din fiecare stat în parte în legătură cu implicaţiile fiscale
rezultate din achiziţionarea, deţinerea sau vânzarea de Obligaţiuni. Numai un asemenea consultant pome .realiza o analiză
completă şi corectă a situaţiei specifice a potenţialului investitor.
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SUBSCRIERE ŞI VÂNZARE
Informaţii generale privind O ferta
Oferta se adresează doar investitorilor din România care sunt „investitori calificaţf' în sensul articolului 2 litera
(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de
valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a
Directivei 2003/7 l/CE (denumit „Regulamentul privind Prospectul”), („Investitori Calificaţi”) şi/ sau
persoanelor fizice sau juridice, altele decât Investitori Calificaţi, şi numaî cu condiţia ca, investiţia în Obligaţiuni
să nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către aceşti investitori (impreuna „Investitori Eligibili”).
Investitorii Eligibili care intenţionează să investească în Obligaţiuni trebuie să fie conştienţi şi să respecte legile,
restricţiile şi limitările aplicabile Ofertei în jurisdicţia lor şi restricţiile şi limitările prevăzute în capitolul
Jnformaţii Generale” al acestui Prospect. (2
Acest Prospect nu reprezintă o ofertă sau o invitaţie făcută de către Emitent, Coordonatorul Unic sau Manager(i),
sau în numele vreunuia dintre aceştia, pentru a subscrie Obligaţiunile într-o jurisdicţie unde o astfel de ofertă sau
invitaţie este neautorizată sau restricţionată în orice fel şi nu reprezintă nicio ofertă sau o invitaţie făcută unor
investitori potenţiali care nu pot subscrie în condiţiile legii. Orice investitor care decide să subscrie Obligaţiuni
în cadrul acestei Oferte este obligat să cunoască şi să respecte restricţiile şi limitările aplicabile acestei Oferte,
aşa cum sunt ele specificate în acest document şi în legislaţia aplicabilă.
In luarea deciziei de a investi în Obligaţiuni, Investitorilor Eligibili li se recomandă să se bazeze pe propria
evaluare a termenilor şi condiţiilor Ofertei, inclusiv a oricăror beneficii şi riscuri aferente acesteia. Fiecare
subscriitor al Obligaţiunilor trebuie să respecte toate normele juridice în vigoare precum şi dispoziţiile acestui
Prospect. Emitentul, Coordonatorul Unic şi Managerut(ii) nu vor fi responsabili în nici un fel, pentru încălcarea
de către investitori a normelor juridice aplicabile şi/sau a prevederilor acestui Prospect.
Fiecărui Investitor Eligibil i se recomandă să se consulte cu consultanţii săi juridici, financiari, fiscali sau orice
alt fel de consultanţi, contabili şi alţi experţi în chestiuni legale, fiscale, de administrare a afacerilor sau financiare
sau în orice chestiune referitoare la subscrierea, cumpărarea, deţinerea sau transferul Obligaţiunilor, Emitentul,
Coordonatorul Unic şi Managerul(ii) refuzând orice responsabilitate în legătură cu astfel de aspecte.
D ata Ofertei
Investitorii Eligibili pot subscrie în cadrul Ofertei, în cadrul programului/ calendarului indicat de Coordonatorul
Unic în timp util (“Perioada de O fertă”). în cazul în care în Perioada de Ofertă vor fi subscrise toate
Obligaţiunile, Emitentul va avea posibilitatea să închidă anticipat Oferta.
C alendarul estimativ al Ofertei
Informaţii cu privire la calendarul propus al Ofertei vor fi puse la dispoziţia investitorilor de către Coordonatorul
Unic în timp util. Datele din cadrul calendarului indicativ al Ofertei vor fi exclusiv în scop de informare şi nu ar
trebui interpretate ca fiind obligatorii de respectat de către Emitent, Coordonatorul Unic sau Manager(i),
calendarul Ofertei putând fi modificat. Anumite evenimente/ date menţionate în calendar sunt în afara controlului
Emitentului, Coordonatorului Unic şi/ sau al Managerului(ilor). Emitentul, de comun acord cu Coordonatorul
Unic, îşi rezervă dreptul de a modifică calendarul Ofertei inclusiv Perioada de Ofertă. Informaţii despre
modificarea calendarului Ofertei vor fi notificate Investitorilor Eligibili în conformitate cu metodele de informare
agreate în contractul de servicii de investiţii financiare încheiat cu Coordonatorul Unic, Managerul(iî) relevant(i).
Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, orice modificare a oricărei date, nu trebuie, nu necesită şi nu ar trebui să fie
interpretata ca o modificare a termenilor şi condiţiilor Prospectului.
Stabilirea principalului, a Ratei Dobânzii şi a m aturităţii Obligaţiunilor

în scopul evaluării interesului Investitorilor Eligibili pentru Obligaţiuni, Coordonatorul Unic si Managerul(ii)
vor derula un proces de bookbuilding, în Perioada de Ofertă. Pe durata procesului de bookbuilding,
Coordonatorul Unic si Managerul(ii) vor solicita Investitorilor Eligibili să îşi exprime interesul privind achiziţia
Obligaţiunilor.
în acest scop, potenţialilor Investitori Eligibili li se va solicita să precizeze numărul de Obligaţiuni pe care ar fi
dispuşi să le achiziţioneze, rata dobânzii Obligaţiunilor, care ar trebui să se încadreze într-un interval indicativ
specificat în prealabil de către Coordonatorul Unic si Managerul(i), precum şi maturitatea Obligaţiunilor pe care
intenţionează să le subscrie.
Valoarea Nominală Totală a principalului, maturitatea. Rata Dobânzii, precum şi moneda în care vor fi
denominate Obligaţiunile, vor fi stabilite de către Emitent, în consultare cu Coordonatorul Unic, pe seama
Managerului(ilor) după finalizarea procesului de bookbuilding şi vor fi notificate Investitorilor Eligibili prin
intermediul unei notificări privind Rata Dobânzii.
Investitorii Eligibili vor fi notificaţi verbal, prin e-mail sau prin alte mijloace convenite cu Coordonatorul Unic,
Managerul(ii) sau Participanţii Eligibili (conform termenilor contractului relevant de servicii de investiţii sau în
altă manieră) cu privire la numărul Obligaţiunilor alocate, de îndată ce este posibil după stabilirea Ratei Dobânzii
şi finalizarea procesului de alocare. Fiecare potenţial Investitor Eligibil se va angaja contractual să achiziţioneze
numărul de Obligaţiuni alocate şi, în măsura maximă permisă de lege, se va considera că a fost de acord că nu
va putea exercita nici un drept de a anula sau de a înceta sau, sub rezerva oricăror dreptucftţţPrŞtragere statutare,
de a se retrage în alt mod din, acest angajament.
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Procedura de subscriere
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Prin subscrierea Obligaţiunilor, fiecare Investitor Eligibil confirm ă că a citit acest Prospect, că<a acceptat în
m od necondiţionat term enii ţ i condiţiile prevăzute în acest Prospect ţ i că a efectuat subscrierea pentru
Obligaţiunile oferite în conform itate cu term enii in clu ţi în acest docum ent precum ţ i ale legii aplicabile ţ i
garantează fa ţă de Em itent, Coordonatorul Unic ţ i M anagerii) că este un Investitor Eligibil (în sensul
definiţiei inclusă în Prospect) care poate subscrie în m od legal O bligaţiunile oferite (fără a f î supus niciunor
restricţii sau lim itări) în jurisdicţia sa de reţedinţă. Nicio subscriere efectuată cu încălcarea prezentului
Prospect sau a legislaţiei aplicabile nu va f i considerată valabilă ţ i va f i anulată.
Data şi ora limită pentru exprimarea interesului de achiziţionare a Obligaţiunilor va fi anunţată de către
Coordonatorul Unic în timp util.
Coordonatorul Unic, pe seama Managerului(ilor), în consultare cu Emitentul, va determina Investitorii Eligibili
cărora le vor fi transmise invitaţii de a subscrie în cadrul Ofertei. Fiecare Investitor Eligibil poate subscrie unul
sau mai multe ordine de cumpărare, în conformitate cu procedurile prezentate în acest Prospect.
Numărul de Obligaţiuni, Rata Dobânzii, moneda precum şi maturitatea la care Investitorii Eligibili respectivi îşi
exprimă interesul să achiziţioneze Obligaţiunile vor fi înregistrate într-un registru administrat de Coordonatorul
Unic („R egistrar’). Coordonatorul Unic nu intenţionează să facă public conţinutul Registrului, nici orice alte
informaţii referitoare la subscrierile pentru Obligaţiunile oferite (inclusiv, însă fără a se limita Ia, nivelul de
subscriere).
La momentul efectuării subscrierii, fiecare Investitor Eligibil va avea, de asemenea, obligaţia de a declara şi de
a garanta, printre altele, că nu se află în Statele Unite şi că nu acţionează pentru nicio persoană aflată în Statele
Unite.
Se va considera că fiecare Investitor Eligibil care subscrie pentru Obligaţiuni, prin transmiterea unui ordin de
subscriere, a confirmat şi a fost de acord că respectivul investitor nu se poate baza pe informaţii sau declaraţii,
altele decât cele conţinute în acest Prospect, ca, în cazul în care legile oricărei jurisdicţii în afara României sunt
aplicabile contractului respectivului investitor cu Coordonatorul Unic, Managerul(ii) sau Participantul Eligibil

prin care s-a (Scut subscrierea pentru Obligaţiuni, respectivul Investitor Eligibil a respectat toate acele legi şi
Emitentul, Coordonatorul Unic şi Managerul(ii) nu vor încălca nicio lege din nicio jurisdicţie în afara României
ca urmare a drepturilor şi obligaţiilor respectivului investitor care rezultă din respectivul contract al
investitorului, şi că informaţiile personale ale respectivului investitor pot fi deţinute sau utilizate de
Coordonatorul Unic, Managerul(ii) si Participantul Eligibil prin care se face subscrierea sau de Emitent în
scopuri legate de Ofertă, care pot include furnizarea datelor sale către terţe părţi pentru a efectua verificări ale
referinţelor privind creditele anterioare, verificări în materie de spălare a banilor şi pentru depunerea unor
declaraţii fiscale, precum şi pentru păstrarea unei evidenţe a subscrierilor în baza Ofertei pentru o perioadă de
timp rezonabilă.
Investitorii Eligibili pol subscrje-Qbligaţiuni prin intermediul Coordonatorului Unic si al Managerului(ilor) ia
sediile lor, ce vor fi notificafein timp util prin metodele agreate în baza contractului de servicii de investiţii
financiare încheiate cu aceştia, precum şi prin intermediul Participanţilor Eligibili (astfel cum sunt definiţi mai
jos),
-
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Participanţi Eligibili înseamnă orice intertpediari (alţii decât Managerul(ii)), care sunt societăţi de investiţii sau
instituţii de credit calificate ca'parfictpanţi la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti şi care (i)
au semnat un angajament irevocabil şi necondiţionat privind respectarea dispoziţiilor din prezentul Prospect şi a
legii aplicabile, în forma pusă la dispoziţie de BRD („Scrisoarea de Angajament”) şi (ii) au depus Scrisoarea
de Angajament către Coordonatorul Unic în forma convenită cu acesta.
Participanţii Eligibili nu pot accepta, înregistra, procesa şi valida subscrierile pentru Obligaţiuni înainte de
semnarea şi depunerea către Coordonatorul Unic a Scrisorii de Angajament. Fiecare Participant Eligibil trebuie
să se conformeze şi să se asigure că sistemele sale interne îi permit să se conformeze cerinţelor prevăzute în acest
Prospect inclusiv, fără a se limita la, cerinţele privind disponibilitatea fondurilor şi decontarea tranzacţiilor
derulate în urmă acceptării subscrierilor de către respectivut Participant Eligibil. Coordonatorul Unic si
Managerul(ii) nu vor fi răspunzători în cazul nerespectării oricăreia dintre cerinţele prezentului Prospect de către
oricare dintre Participanţii Eligibili.
Orice subscriere/ordin de cumpărare cu participanţi care nu sunt Participanţi Eligibili nu va fi luată în considerare
şi Societatea, Coordonatorul Unic sau Manager(ii) nu vor fi răspunzători pentru nicio astfel de subscriere/ordin
de cumpărare.
Subscrierile de Obligaţiuni nu vor fi validate dacă:
•

suma transferată în contul de client deschis la Coordonatorul Unic, Managerul(rii), Participantul Eligibil
relevant sau indicată în angajamentul de decontare sau în scrisoarea de garanţie bancară este mai mică
decât numărul de Obligaţiuni subscrise de respectivul Investitor Eligibil înmulţit cu Valoarea Nominală
Unitara a unei Obligaţiuni; u

•

procedurile de subscriere nu au fost respectate.

Subscrierile efectuate de Investitorii Eligibili vor fi înregistrate, pe parcursul Perioadei de Ofertă, de către
Coordonatorul Unic în Registru, doar după ce Coordonatorul Unic, Mangerul(ii) si Participanţii Eligibili au
validat respectiva subscriere, cu condiţia ca, cel târziu la o ora prestabilita şi anunţată în timp util de către
Manageri, în ultima Zi Lucrătoare din Perioada de Ofertă, subscrierea să fie însoţită de unul dintre documentele
următoare (fiecare reprezentând o „Dovada Plăţii” ):
I.

Dovada plăţii sumei egale cu Valoarea Nominală a Obligaţiunilor înmulţită cu numărul deObligaţiuni
indicat în subscrierea efectuată de Investitorul Eligibil prin transfer bancar, în contul de client deschis
la Managerul/ Participantul Eligibil prin care se face subscrierea pentru Obligaţiuni, în cazul în care
respectivul Investitor Eligibil a încheiat un contract de servicii de investiţii financiare valabil cu
respectivul Manager/ Participant Eligibil, cu condiţia ca respectivul cont de client să fie creditat cel

târziu la ora limită indicate în prealabil de Manageri, în ultima Zi Lucrătoare din Perioada de Ofertă;
2.

Declaraţie privind angajamentul de decontare emisă de agentul custode care îşi asumă răspunderea
pentru decontare;

3.

Scrisoare de garanţie bancară emisă de o instituţie de credit din Uniunea Europeană sau de o institutie
financiara nebancara înscrisă în registrul special ţinut de BNR, pentru acoperirea riscului de decontare
asumat de Coordonatorul Unic, Managerul(ii) si/sauParticipantul Eligibil relevant; sau

4.

Declaraţie privind angajamentul de decontare emisă de Coordonatorul Unic, Managerul (ii) si/sau
Participantul Eligibil relevant sau de oricare dintre afiliaţii Coordonatorului Unic, Managerului(ilor)
care îşi asumă răspunderea pentru decontare în conformitate cu limitările stabilite de ASF.

Garanţia sau angajamentul trebuie să includă şi orice comisioane aplicabile.

respectivului investitor.
Numerarul existent în contul de client deschis la Coordonatorul Unic, Manager(i)/ Participant Eligibil care ste
destinat plăţii Obligaţiunilor nu poate fi utilizat de Investitorul Eligibil pentru alte tranzs
Preţul pentru Obligaţiunile cumpărate nu include comisioanele bancare sau alte taxe aplicabile, inclusiv orice
comisioane sau taxe aplicabile ale instituţiilor relevante ale pieţei de capital. Investitorii Eligibili trebuie să aibă
în vedere taxele aplicabile transferurilor bancare şi durata acestora.
Coordonatorul Unic si Managerul(ii) nu vor fi ţinuţi răspunzători dacă, din motive independente de aceştia,
conturile de client nu sunt efectiv creditate cu sumele reprezentând valoarea subscrierilor până la ora limita
indicate de Coordonatorul Unic sau Manager(i) în timp util în ultima Zi Lucrătoare din Perioada de Ofertă, sau
nu au primit prin mijloace de comunicare specifice:
(a)

o declaraţie privind angajamentul de decontare emisă de agentul custode care îşi asumă răspunderea
pentru decontare; sau

(b)

o scrisoare de garanţie bancară emisă de o instituţie de credit din Uniunea Europeană sau de o institutie
financiara nebancara inscrisa in registrul special tinut de BNR în scopul acoperirii riscului de decontare
asumat de Coordonatorul Unic, Managerul(ii) sau Participantul Eligibil prin care s-a făcut subscrierea;
sau

(c)

declaraţie scrisă din partea Coordonatorului Unic, Managerului(ilor) sau Participantului Eligibil prin
care s-a făcut subscrierea, care îşi asumă răspunderea pentru decontarea sumei reprezentând valoarea
subscrierii, în conformitate cu limitările prevăzute de ASF.

Subscrierile pentru achiziţia Obligaţiunilor vor fi luate în considerare numai pentru suma efectiv transferată în
contul (conturile) de client respective sau menţionată în mod valabil în angajamentele menţionate la punctele
(2)-(4) de mai sus.
Dacă suma transferată de un Investitor Eligibil în contul (conturile) de client respective sau menţionată în
angajamentele prevăzute la punctele (2)-(4) de mai sus este mai mare decât produsul dintre Valoarea Nominală
Individuală şi numărul de Obligaţiuni menţionat de către Investitorul Eligibil în ordinul de subscriere, subscrierea
va fi validată numai pentru numărul de Obligaţiuni menţionat în respectivul ordin.
Dacă suma transferată de un Investitor Eligibil în contul (conturile) de client respective sau menţionată în
angajamentele prevăzute la punctele (2)-(4) de mai sus este mai mică decât produsul dintre Valoarea Nominală
Unitara şi numărul de Obligaţiuni menţionat de către Investitorul Eligibil în ordinul de subscriere, sau dacă
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procedurile de subscriere din prezentul document nu au fost respectate, subscrierea respectivului Investitor
Eligibil va fi invalidată pentru numărul total de Obligaţiuni subscrise, iar Investitorului Eligibil respectiv i se va
restitui suma transferată conform termenilor contractului relevant de servicii de investiţii sau, in cazul in care nu
exista un astfel de contract, în termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la închiderea Perioadei de Ofertă.
Subscrierile care nu sunt validate nu vor fi luate în considerare în procesul de alocare.
Comisioanele bancare sau orice alte taxe, inclusiv orice alte comisioane aplicabile de către instituţiile pieţei
relevante (i.e. comisionul BVB pentru derularea Ofertei, respectiv comisionul Depozitarului Central de
compensare şi decontare ), referitoare la plata Obligaţiunilor vor fi suportate separat de investitori. Astfel de
comisioane sau taxe nu pot fi cuantificate dc Emitent, Coordonatorul Unic sau dc Manager(i). Investitorii nu vor
suporta niciun fel de costuri sau taxe suplimentare în legătură cu depunerea subscrierilor pentru Obligaţiuni, cu
excepţia costurilor (dacă există) de deschidere şi administrare a unui cont de valori mobiliare (dacă respectivul
investitor nu deţine deja un cont) şi a oricăror-comisioane ale Coordonatorului Unic, Managerului(ilor) sau
Participanţilor Eligibili datorate în baza oricăror contracte relevante sau potrivit oricăror regulamente emise de
entitatea care acceptă astfel de su b sc rie ri/^
6.

Documentele necesare subscrierii

(s

1

\° *

\

„

Dacă un Investitor Eligibil a încheiat un contract de servicii de investiţii financiare cu Coordonatorul Unic,
Managerut(ii) sau Participanţii Eligibili prin care pot fi efectuate subscrieri în conformitate cu acest Prospect,
acest investitor poate subscrie în mod valabil Obligaţiuni în baza ordinelor date potrivit respectivului contract şi
prin orice mijloace de comunicare prevăzute în acesta, însoţite de Dovada Plăţii, lără a fi necesar să depună
vreun formular de subscriere sau alte documente, cu excepţia cazului în care au survenit orice modificări în
legătură cu datele sale de identificare de la data ultimei actualizări transmise Coordonatorului Unic/
Managerului(ilor)/ Participantului Eligibil relevant.
în cazul în care Investitorii Eligibili nu au încheiat un contract de servicii de investiţii financiare cu
Coordonatorul Unic, Managerul(ii) sau/ Participanţii Eligibili, aceştia vor subscrie în baza unei proceduri de
subscriere ce va fi detaliată în Condiţiile Finale relevante.
Coordonatorul Unic, Managerul(ii) si Participanţii Eligibili vor accepta subscrierile în conformitate cu
reglementările interne referitoare la acceptare, validare şi transmitere spre executare a ordinelor de subscriere,
precum şi cu normele referitoare la managementul riscului de decontare şi cu cerinţele incluse în acest Prospect.
7.

M odificarea subscrierilor
Metodele de modificare a subscrierilor Investitorilor Eligibili vor fi menţionate în Condiţiile Finale relevante.

8.

R am bursări
Fiecăruia dintre Investitorii Eligibili care au subscris Obligaţiuni în cadrul Ofertei îi va fi restituită suma plătită
în avans, dacă:
(a)

Oferta nu se închide cu succes conform prevederilor din Condiţiile Finale relevante şi, prin
urmare, toate subscrierile sunt respinse

(b)

Obligaţiunile au fost subscrise, dar nealocate; şi/ sau

(c)

subscrierea unui Investitor Eligibil nu este validată.

în orice caz, sumele vor fi rambursate fără dobândă şi nete de orice comisioane de transfer bancar şi orice
comisioane ale instituţiilor relevante ale pieţei. Respectiva sumă rezultantă va fi restituită în contul bancar indicat
de fiecare Investitor Eligibil în cadrul contractului de servicii de investiţii financiare încheiat (sau în alt mod
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convenit) cu Coordonatorul Unic, Managerul(ii)/ Participantul Eligibil prin care a subscris, după caz, şi va 11
Hlcută în termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la expirarea Perioadei Ofertei sau de la data la care toate
subscrierile au fost respinse (ca urmare a faptului că Oferta nu a fost închisă cu succes, după caz). Nu se va plăti
nicio dobândă Investitorilor Eligibili cu privire la sumele respective.
9.

Subscriere minimă şi maximă
Subscrierea minimă şi maximă admisă va fi menţionată în cadrul Condiţiilor Finale relevante. Subscrierea unei
fracţiuni dintr-o Obligaţiune nu este acceptată şi orice subscriere a unei fracţiuni
considerată invalidă.

10. Alocarea şi decontarea
Obligaţiunile vor fi alocate Investitorilor Eligibili pe baza criteriilor stabilite de
Coordonatorul Unic (pe seama Managerului(ii)), la Data Alocării, după închiderea procesului de bookbuilding.
Mai mulţi factori vor fi luaţi în considerare la stabilirea mărimii Ofertei şi a criteriilor de alocare, inclusiv nivelul
şi natura cererii de Obligaţiuni în timpul procesului de bookbuilding, condiţiile de piaţă existente şi obiectivul
privind dezvoltarea unei pieţe secundare ordonate pentru Obligaţiuni.
Decizia de a emite sau nu Obligaţiuni va fi luată de Emitent, în consultare cu Coordonatorului Unic (în numele
Managerului(ilor)), luând în considerare şi rezultatul procesului de bookbuilding.
Prin subscrierea în cadrul Ofertei, Investitorii Eligibili înţeleg şi sunt de acord că li se poate aloca un număr mai
mic de Obligaţiuni decât numărul pentru care au subscris sau că este posibil să nu primească nicio Obligaţiune.
Investitorii Eligibili înţeleg şi sunt de acord că nu pot refuza Obligaţiunile care le-au fost alocate şi nu vor avea
niciun drept de a contesta ori de a se opune acestei alocări.
Investitorii Eligibili înţeleg şi sunt de acord, de asemenea, că nu vor avea dreptul de a cere să afle, iar Emitentul
sau Coordonatorul Unic/ Managerul(ii) nu vor avea obligaţia de a divulga, motivele privind alocarea şi deciziile
privind Rata Dobânzii şi nu îşi vor asuma nicio răspundere în legătură cu respectiva alocare.
Factori independenţi de controlul Emitentului, al Coordonatorului Unic sau al Managerului(ilor) pot determina
întârzieri în prelucrarea datelor şi în elaborarea şi transmiterea notificării privind Rata Dobânzii. Pe cale de
consecinţă, Emitentul, Coordonatorul Unic şi Managerul(ii) nu vor fi ţinuţi răspunzători pentru restituirea cu
întârziere a sumelor datorate Investitorilor Eligibili în astfel de situaţii.
Ordinele corespunzătoare Obligaţiunilor alocate Investitorilor Eligibili, în baza subscrierilor validate de
Coordonatorul Unic şi de Manageri, vor fi înregistrate în sistemul de tranzacţionare al BVB, exclusiv conform
alocărilor efectuate de Emitent împreună cu Coordonatorul Unic.
11. Tranzacţia
La Data Tranzacţiei, Coordonatorul Unic, Managerul(ii) şi Participanţii Eligibili vor înregistra tranzacţia
corespunzător cu Obligaţiunile alocate în sistemul de tranzacţionare al BVB.
în termen de o Zi Lucrătoare de la Data Tranzacţiei, Coordonatorul Unic, Managerul(ii) şi Participanţii Eligibili
vor transmite către toţi Investitorii Eligibili sau, după caz, către agenţii custode ai acestora, confirmările de
tranzacţie incluzând numărul de Obligaţiuni alocate.
12. Decontarea
Decontarea tranzacţiilor din cadrul Ofertei se va realiza prin intermediul RoClear (Sistemul de Decontare şi
Compensare, Custodie, Depozit şi Registru), administrat de Depozitarul Central, în termen de două (2) Zile
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Lucrătoare de la Data Tranzacţiei.

Toate clasele de valori mobiliare (cu excepţia instrumentelor derivate) tranzacţionale pe o piaţă reglementată din
România sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, inclusiv Obligaţiunile, sunt depozitate, în mod
obligatoriu, la Depozitarul Central în vederea efectuării în mod centralizat a operaţiunilor cu valori mobiliare şi
asigurării unei evidenţe unitare a acestor operaţiuni. Toate valorile mobiliare admise în sistemul Depozitarului
Central, inclusiv Obligaţiunile, sunt dematerializate şi evidenţiate prin înscriere în cont.
Depozitarul Central este o societate pe acţiuni organizată şi care funcţionează în conformitate cu legea română,
având sediul social situai în Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 3, etajele 8 şi 9, Bucureşti, 020922, Sector 1, România,
cod unic de înregistrare RO 9638020, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5890/I997, care este
autorizată şi supravegheată de ASF şi furnizează servicii de depozitare, registru, compensare şi decontare şi alte
servicii conexe în legătură cu valorile mobiliare (cu excepţia instrumentelor derivate) tranzacţionale pe Bursa de
Valori Bucureşti.
Dreptul de proprietate asupra valonilor mobiliare listate pe Bursa de Valori Bucureşti este transferat
cumpărătorului la data decontării. Decontarea este, în general, efectuată la momentul T+2, prin
debitarea/creditarea conturilor relevante, în baza mecanismului livrare contra plată (i.e., valorile mobiliare fiind
livrate doar dacă preţul de cumpărare corespunzător este plătit).
în mod excepţional, există anumite cazuri în care Depozitarul Central poate opera transferuri directe ale dreptului
de proprietate asupra valorilor mobiliare listate pe Bursa de Valori Bucureşti, sub rezerva condiţiilor prevăzute
în regulamentele Depozitarului Central, ca efect, printre altele, al: (i) unei hotărâri judecătoreşti definitive emise
de o instanţă, (ii) succesiunii, (iii) ieşirii din indiviziune, (iv) fuziunii, divizării sau lichidării sau (v) altor
transferuri, în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile.
în anumite cazuri, Depozitarul Central îşi rezervă dreptul (i) de a suspenda sau anula înregistrarea unei
instrucţiuni, dacă există dubii cu privire la conţinutul acesteia ori cu privire la autoritatea persoanei care a iniţiat
această instrucţiune sau în situaţia în care constată că prevederile regulamentelor sale sau ale contractelor
aferente au fost încălcate şi (ii) de a ignora instrucţiuni care conţin erori sau alte vicii sau care nu sunt efectuate
corespunzător de persoane autorizate. Societatea, Coordonatorul Unic, Managerii sau agenţii acestora nu vor fi
răspunzători pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea de către Depozitarul Central sau de către alţi participanţi a
obligaţiilor lor conform normelor, procedurilor şi contractelor care guvernează operaţiunile acestora la data la
care respectivele obligaţii sunt sau ar fi trebuit să fie îndeplinite.
Societatea nu va impune niciun comision în legătură cu deţinerile Obligaţiunilor; cu to le ce te , deţinătorii de
Obligaţiuni pot suporta comisioane care se plătesc în mod normal pentru menţinerea şi operarea conturilor în
sistemul Depozitarului Central,
13. Numele şi adresa Agentului de Calcul
Agentul de Calcul pentru plata dobânzii şi a valorii nominale este: Autonom Services S.A., cu sediul în strada
Fermelor, nr. 4, municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, România.
14. Metoda de intermediere
Metoda de intermediere este metoda celei mai bune execuţii, ceea ce implică luarea măsurilor pe care
Coordonatorul Unic si Managerul(ii) le consideră necesare şi oportune pentru obţinerea celor mai bune rezultate
cu privire la plasarea Obligaţiunilor, fără însă a însemna că Coordonatorul Unic si Managerul(ii) îşi asumă sau
garantează în vreun fel faptul că vor plasa oricare sau toate Obligaţiunile sau că oferă orice declaraţie sau garanţie
cu privire Ia succesul Ofertei.
15. Admiterea Obligaţiunilor la tranzacţionare şi procedurile aferente tranzacţionării

I3B

Sc intenfioncazS ca Obligaţiunile să fie admise la tranzacţionare pe piaţă reglementată la vedere (categoria
obligaţiuni corporative) a Bursei de Valori Bucureşti.

Admiterea la tranzacţionare şi listarea Obligaţiunilor la BVB presupune, inter alia: (i) încheierea unui contract
între Emitent şi Depozitarul Central cu privire la înregistrarea Obligaţiunilor în sistemul operat de Depozitarul
Central, precum şi a unui contract privind procesarea fondurilor băneşti aferente evenimentelor corporative prin
conturi de distribuţie (ii) semnarea unei cereri de admitere şi menţinere la tranzacţionare pe piaţă reglementată
administrată de Bursa de Valori Bucureşti de către Emitent precum şi a unui angajament de admitere şi menţinere
la tranzacţionare a Obligaţiunilor la BVB şi (iii) aprobarea consiliului de conducere al Bursei de Valori Bucureşti,
pe baza opiniei emise în acest sens de către comisia de admitere la tranzacţionare a Bursei de Valori Bucureşti.
Nu se intenţionează admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe alte pieţe.
Data începerii tranzacţionării Obligaţiunilor va fi făcută publică într-un comunicat
Bucureşti.
16. Alte informaţii
Coordonatorul Unic si/sau Managerul(ii) şi afiliaţii acestora sunt angaja(i şi se pot angaja şi pe viitor în tranzacţii
specifice unei bănci de investiţii şi/sau bănci comerciale cu Emitentul şi afiliaţii acestuia şi pot presta servicii
pentru Emitent şi afiliaţii acestuia în derularea normală a activităţii.
Cu excepţia situaţiei descrise mai sus, în măsura în care Emitentul deţine informaţii cu privire la aceste aspecte,
nicio persoană implicată în emisiunea de Obligaţiuni nu are niciun conflict de interese în legătură cu această
emisiune.
Societatea intenţionează ob(inerea unui rating din partea Fitch cu privire la prima Tranşă de Obligaţiuni care vor
fi emise în cadrul Programului.
De asemenea, Fitch a atribuit Programului un rating de credit negarantat de rang prioritar aşteptat de „B (EXP)”/
„RR5”
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AUDITORI INDEPENDENŢI

Ernst & Young Assurance Services S.R.L., o societate dc audit independentă, a auditat Situaţiile Financiare Individuale
şi Consolidate ale Societăţii şi a emis rapoarte de audit fără rezerve în legătură cu aceste situaţii financiare, aşa cum este
menţionat în rapoartele emise de aceasta.
Ernst & Young Assurance Services S.R.L., o societs
Financiare Interimare ale Societăţii şi a emis rapoarte
aşa cum este menţionat în rapoartele emise de aceasta.

:ntă, a revizuit dar nu a auditat Situaţiile
ve în legătură cu aceste situaţii financiare,

Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul social intta. ton Mihalache 15*17, sector 1, Bucharest Tower Center
Building, etaj 21, Bucureşti, România, este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10259/1992, având cod unic de
înregistrare 11909783, fiind înregistrată în Registrul Public Electronic cu numărul FA77
Auditorul Emitentului nu are niciun interes semnificativ în legătură cu Emitentul sau cu Procedura de Admitere la
Tranzacţionare.
în cadrul raportului auditorului independent asupra Situaţiilor Financiare Consolidate ale Emitentului, aferente
exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, a fost inclus paragraful „Evidenţierea unor aspecte în legătură cu
evolu[ia Corona virus", astfel:
„Evoluţia situatei legată de virusul Corona (Covid-19) are un impact profund asupra sănătă(ii oamenilor ţi asupra
societă(ii noastre în ansamblu, precum şi asupra performantei operaţionale şi financiare a organizaţiilor şi în ceea ce
priveşte evaluarea capacităţii de a continua pe baza principiului continuării activităţii. Situafia se modifică zilnic, ceea
ce duce ta o incertitudine inerentă. Impactul acestei evoluţii asupra Companiei este prezentat în nota 30 la situaţiile
financiare. Opinia noastră nu este emisă cu rezerve în legătură cu acest aspect.”
în cadrul raportului dc revizuire asupra Situaţiilor Financiare Consolidate Interimare aferent perioadei de 6 luni încheiata
la data de 30 iunie 2021, a fost inclus paragraful "Alte aspecte” cu privire la faptul ca informaţiile comparative privind
performanţa financiară consolidata şi fluxurile de trezorerie consolidate pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie
2020 nu sunt revizuite sau auditate.

IN F O R M A Ţ II IN CLU SE PR IN T R IM IT E R E

Informaţiile incluse în următoarele documente publicate anterior pe site-ul web al Societăţii vor fi considerate a fi incluse
în prezentul Prospect prin trimitere şi fac parte din Prospect:
(a)

Raportul administratorilor consolidat şi individual aferent anului 2020, cuprinzând raportul non-financiar al
Societăţii, precum şi rapoartele auditorului independent şi situaţiile financiare consolidate şi individuale
încheiate
la
31
decembrie
2020.
Aceste
informaţii
pot
fi
consultate
la:
httns://www.autonom.ro/assets/uploads/investitori/Raporlul%20Administratorilor%2()202<).ndr:

(b)

Raportul administratorilor consolidat aferent semestrului I al anului 2020, care poate fi accesat la:
hltns://www.autonom.ro/assets/uploads/inve-stilori/Ranoriui%20Administratorilor%20Consolidat%20Semeslri
a1%20.SI%202Q20.ndf:

(c)

Raportul administratorilor consolidat şi individual aferent anului 2019, cuprinzând raportul non-financiar al
Societăţii, precum şi rapoartele auditorului independent şi situaţiile financiare consolidate şi individuale
încheiate
la
31
decembrie
2019.
Aceste
informaţii
pot
fi
consultate
la:
hltns://w ww.autonom.ro/assels/unloads/investitori/Ranort-Administratori lor-Consolidat-si-Indivitluttl?-'
2019-ndf:

(d)

Situaţiile financiare interimare consolidate aferente semestrului I al anului 2019, cupritftând şi raportul de
revizuire al auditorilor poate fi accesat la https://www.aulonnm.ro/assets/unloads/investitori/Autonorn-Servicessituatii-financiare-interimare-30.06.2019.ndf

(e)

Raportul administratorilor aferent semestrului I al anului 2021, precum şi situaţiile financiare interimare
consolidate interimare cuprinzând şi raportul de revizuire al auditorilor care pot fi accesate la
httns://www.au(onom.ro/assets/unloads/investitori/Ranortul%2QAdministratorilor%2QS 1%202Q21.pdf

Nicio informaţie care este inclusă prin trimiteri în informaţiile sus-menţionate incluse prin trimiteri în prezentul Prospect
nu va face parte din prezentul Prospect.
Orice informaţie inclusă în prezentul Prospect este actuală numai ia data documentului care o conţine, iar includerea prin
trimiteri a acestor informaţii nu va crea nicio implicaţie că nu a intervenit nicio modificare de la acea dată referitor la
aspectele legate de Societate sau că informaţiile conţinute în documentele sus-menţionate sunt actuale în orice moment
ulterior datelor documentelor.
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IN FO R M A Ţ II G E N ER A LE

Listare şi T ranzacţionare
Se intenţionează admiterea Obligaţiunilor Ia tranzacţionare pe piaţă reglementată administrată de BVB, având în vedere
o admitere într-un un orizont de aproximativ 4 săptămâni de la emisiunea individuală a fiecărei Tranşe de Obligaţiuni.
Societatea a obţinut acordul de principiu al BVB>jtentru întregul Program, în vederea admiterii la tranzacţionare a
Obligaţiunilor care vor fi emise în cadrul acestuiaîf \
A probări

\o

tj

A -♦

Societatea a aprobat programul de ofertă de obligaţiuni corporative prin hotărârea AGEA din data de 11 octombrie 2021.
Societatea a aprobat Prospectul prin hotărârea AGEA din data de 11 octombrie 2021 şi prin hotărârea Consiliului de
Administraţie din data de 25 octombrie 2021.
în cadrul Programului, Obligaţiunile vor fi emise conform aprobărilor interne succesive de la nivelul Societăţii, iar aceste
aprobări vor fi reflectate în cadrul Condiţiilor Finale ale fiecărei Tranşe.
Declaraţie privind absenţa schim bărilor semnificative ale poziţiei financiare a Societăţii
Nu au existat deteriorări semnificative ale perspectivelor Societăţii şi de la data de 30 iunie 2021(care marchează finalul
perioadei pentru care au fost publicate Situaţiile Financiare Interimare 30.06.2021). Nu auexistatmodificări semnificative
ale performanţelor financiare ale Grupului de la data de 31 decembrie 2020 (care marchează ultimul exerciţiu financiar
pentru care au fost publicate Situaţiile Financiare Consolidate 31.12.2020) şi până la data prezentului Prospect.
Societatea nu are cunoştinţă de vreo tendinţă, incertitudine, cerinţă, angajament sau eveniment care să prezinte o
probabilitate rezonabilă de a afecta semnificativ perspectivele sale, cel puţin pentru exerciţiul financiar în curs.
Declaraţia experţilor
Prospectul nu conţine declaraţii sau rapoarte atribuite unei persoane care acţionează în calitate de expert.
Documente disponibile pentru consultare
Copiile următoarelor documente vor fi disponibile pentru consultare, cu titlu gratuit, în cursul programului obişnuit de
lucru, în orice zi lucrătoare, la sediul social al Societăţii şi pe website-ul Societăţii, disponibil la adresa www.autonom.ro.
de la data publicării acestui Prospect şi până la data la care expiră valabilitatea Prospectului:
•

Prospectul şi, după caz, orice suplimente la acesta întocmite conform cerinţelor legale;

•

Actul Constitutiv al Societăţii;

•

Situaţiile Financiare;

•

Opinia Externă Independentă referitoare laDocumentul Cadru privind Obligaţiunile Corelate cu Obiective de
Sustenabilitate; şi

•

Documentul Cadru privind Obligaţiunile Corelate cuObiective de Sustenabilitate.

Sediul social al Societăţii se află pe strada Fermelor, nr. 4, municipiul Piatra-Neamţ, judeţ Neamţ, România.
Informaţii care nu se aplică Prospectului conform Anexei 6 şi Anexei 14 la Regulamentul Delegat 980/2019
Următoarele secţiuni din Anexele 6 şi 14 la Regulamentul Delegat 980/2019 pe baza cărora a fost întocmit acest Prospect
nu se aplică Societăţii şi/ sau Obligaţiunilor:

142

•

Anexa 6: 1.3, 2.2, 4 .1.5, 4.1.7, 6.2, secţiunea 8 (Previziuni sau estimări privind profitul), 10.2, 11.1.2, 11.1.4,
11.1.5, 11.3.1.a, 11.3.2, 11.4.1, 13.1

D E FIN IŢ II ŞI G LO SA R SE L E C T IV DE TER M EN I

DEFINIŢII
Următoarele definiţii se aplică în întregul document, cu excepţia cazului în care contextul presupune acordarea unui alt
înţeles:
Act Constitutiv

actul constitutiv al Societăţii, în vigoare la data Prospectului

Adunare Generală

adunărilor generale ale Deţinătorilor de Obligaţiuni in cadrul cărora se pot întâlni
Deţinătorii de Obligaţiuni emise în cadrul aceleiaşi Tranşe

Agent de Structurare a
Obligaţiunilor Corelate cu
Obiective de
Sustenabilitate

BRD - Groupe Socidte Generale S.A.

AGEA

adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii

AGOA

adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii

ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară din România

BNR

Banca Naţională a României

BTOL

BT Operaţional Leasing S.A., o societate pe acţiuni fondată în anul 2001, având ca
obiect de activitate activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule şi care a fost
absorbită de Societate

BVB

Bursa de Valori Bucureşti S.A., operatorul pieţei reglementate, având sediul social în
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucureşti, România

Caz de întrerupere

oricare dintre următoarele: (ij Societatea stabileşte în mod rezonabil în baza puterii
sale de apreciere ca devine nelegal din perspectiva Societăţii sau a Agentului de Calcul
să utilizeze Rata de Referinţă, (ii) administratorul Ratei de Referinţă încetează să mai
calculeze şi să publice acesta rata în mod definitiv sau pentru o perioada de timp
nedeterminală, (iii) administratorul Ratei de Referinţă devine insolvent sau o
procedură a insolvenţei, faliment, restructurare sau o procedura similară (care îl
afectează pe administratorul Ratei de Referinţă) este iniţială de către acesta sau de către
o autoritate de supraveghere sau de reglementare relevantă, (iv) Rata de Referinţă este
întreruptă în alt mod sau încetează să mai Re furnizată

Caz de Neexecutare

cazurile de neexecutare a obligaţiilor Societăţii în legătură cu Obligaţiunile, astfel cum
sunt definite în Prospect

Coordonator Unic

BRD - Groupe Socie'te Generate S.A.

Condiţiile Finale

condiţiile specifice fiecărei Tranşe, care vor fi determinate la momentul oferirii spre
subscriere a Tranşei, forma acestora fiind prestabilită în cadrul Prospectului

Consiliu de Administraţie

consiliul de Administraţie al Societăţii, indiferent de alcătuirea acestuia de-a lungul
timpului

Consultant Independent

consultant extern independent specializat solicitat de către Societate pentru emiterea
unei opinii cu privire la Documentul Cadru privind Obligaţiunile Corelate cu Obiective
de Sustenabilitate şi ulterior, pe toata durata de viaţă a acestui tip de obligaţiuni si
emiterea unor rapoarte anuale de verificare prin care se va evalua gradul de îndeplinire
a Obiectivelor de Performanţă în Sustenabilitate asumate prin Documentul Cadru
privind Obligaţiunile Corelate cu Obiective de Sustenabilitate

iiI
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CRM

sistem informatic de tip Customer Relationship Management implementat în 2021 cu
ajutorul unui grant obţinui de la BERD

Data Calculării

data de 31 decembrie a anului respectiv ce corespunde încheierii exerciţiului Financiar
la care se raportează situaţiile Financiare consolidate şi în funcţie de care sunt testate şi
calculate anual angajamentele financiare

Data Limită de Observare

dala de 31 decembrie 2025 de la care începe sa curgă termenul limită de 4 luni în
interiorul căruia ar trebui sa fie emis Raportul de Verificare anual aferent anului 2026

Data Răscumpărării

data aplicabilă în cazul răscumpărării anticipate la iniţiativa Societăţii

Depozitarul Central

Depozitarul Central S.A., o societate pe acţiuni constituită şi funcţionând în
conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Bucureşti Sectorul 2,
Bd. Carol I, Nr. 34-36, clădirea IBC Modern, etaj 3,8 şi 9, înregistrată la Registrul
Comerţului sub numărul J40/5890/I997 şi având codul unic de înregistrare (CUI)
9638020
A
Directiva 2014/65/UE privind pieţele de instrumente ftnanciarej care modifică
Directiva 2002/92/CE şi Directiva 2011/6 l/UE
...
. ..
ţ.j.-r.!,'.................................
Directiva (UE) 2019/1161 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019
de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

Directiva privind Pieţele de
Instrumente Financiare
Directiva CE 1161/2019

Directorul General

directorul generai al Societăţii, în prezent doamna Mihaela-Angcla Irimia

Document Cadru privind
Obligaţiunile Corelate cu
Obiective de
Sustenabilitate

documentul care stabileşte parametrii aferenţi unei emisiuni de Obligaţiuni Corelate
cu Obiective de Sustenabilitate, cum ar fi, dar fără a se limita ta aceştia, Indicatori
Cheie de Performanţă, Obiective de Performanţă în Sustenabilitate, corelarea strategiei
de sustenabilitate cu condiţiile obligaţiunilor, modalităţile de verificare şi raportare
privind parametrii asumaţi

Dovada Plăţii

documentele care însoţesc Subscrierile efectuate de Investitorii Eligibili, astfel cum
sunt enumerate in prospect

EMMI

European Money Markets Institute

ESMA

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe

EURIBOR

Euro Interbank Offered Tarif

Eveniment Declanşator

neîndeplinirea de către Societate a Obiectivelor de Performanţă în Sustenabilitate
asumate şi menţionate în Condiţiile Finale relevante până la data limită de observare
indicată în Condiţiile Finale relevante, declanşându-se astfel un mecanism de tip step
up

Fitch

Fitch Ratings Ireland Limited, agenţie de rating

IASB

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate

IFRS

standardele internaţionale de raportare financiară aplicabile raportărilor financiare,
astfel cum au fost publicate de IASB şi adoptate de Uniunea Europeană

Indicator Cheie de
Performanţă

Indicatorul cheie de performanţă, selectat de Societate pentru monitorizarea emisiilor
de carbon, prin care sunt atinse Obiectivele de Performanţă în Sustenabilitate

Indice(i) de Referinţă

indici consideraţi etaloane de referinţă de care poale fi legată calculul unei dobânzi
variabile, precum Euro Interbank Offered Tarif („EURIBOR”) sau Romanian
Interbank Offer Rate („ROBOR”)

Investitori Calificaţi

investitorii din Romania definiţi în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul (UE)

1J5

2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de
valori mobiliare sau al admiterii dc valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată cărora li se adresează Oferta
Investitori Eligibili

investitorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv Investitori Calificaţi, cărora li se
adresează Oferta sub condiţia ca investiţia în Obligaţiuni să nu constituie o încălcare a
oricărei legi aplicabile de către aceşti investitori

Legea privind Emitenţii şi
Operaţiunile de Piaţă-'

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Manager(i)

inlermediar(i) participanl(i) la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti
precum şi la sistemul Depozitarului Central, selectat de către Societate să inlcrmediczc
plasamentul/ oferta Obligaţiunilor emise conform Programului împreună cu
Cobrdonatorul Unic, menţionat în Condiţiile Finale relevante

/.

Obiective de Performanţă
în Sustenabilitate

obiectivele asumate prin Documentul Cadru privind Obligaţiunile Corelate cu
Obiective de Sustenabilitate în ce priveşte îndeplinirea Indicatorului Cheie de
Performanţă asumat, cu orizont de timp termen lung (2030) şi intermediar (2025)

Obligaţiuni

Obligaţiunile care vor fi emise de Societate în tranşe succesive, în cadrul programului
de ofertă

Obligaţiuni fără cupon

Obligaţiunile emise cu reducere (discount) sau cu primă faţă de Valoarea Nominală
Unitară, care nu presupun plata unei dobânzi, venitul lor fiind reprezentat de diferenţa
între preţul de emisiune şi preţul de răscumpărare la maturitate

Opinia Externă
Independentă

opinie din partea Sustainalytics sau a oricărei altui consultant extern ales de Societate
prin care indică alinierea Documentului Cadrului privind Obligaţiunile Corelate cu
Obiective de Sustenabilitate la principiile de piaţă acceptate şi faptul că veniturile
obţinute din Obligaţiuni, astfel cum sunt stabilite în Documentul Cadru, sunt aliniate
la practicile pieţei şi la aşteptările comunităţii de investiţii

Opţiunea

oricare dintre opţiunile exprimate în cadrul Condiţiilor Finale

Participant(i)

participanţii la sistemul Depozitarului Central, autorizaţi în vederea accesării
Platformei T2S în contul cărora se va efectua în EUR Plata Valorii Nominale Unitare
şi/ sau a valorii Dobânzii aferente Obligaţiunilor

Participanţi Eligibili

înseamnă orice intermediari (alţii decât Managcrul(ii)), care sunt societăţi de investiţii
sau instituţii de credit calificate ca participanţi la sistemul de tranzacţionare al Bursei
dc Valori Bucureşti şi care (i) au semnat un angajament irevocabil şi necondiţionat
privind respectarea dispoziţiilor din prezentul Prospect şi a legii aplicabile, în forma
pusă la dispoziţie de BRD şi (ii) au depus Scrisoarea de Angajament către
Coordonatorul Unic în forma convenită cu acesta

Perioada de Ofertă

perioada în care Investitorii Eligibili pot subscrie în cadrul Ofertei, în cadrul
programului/ calendarului indicai de Coordonatorul Unic

Perioada de Opţiune

perioada în care Deţinătorii de Obligaţiuni pot solicita răscumpărarea Obligaţiunilor în
eventualitatea unei Schimbări a controlului asupra Societăţii

Platforma T2S

platforma TARGET2 - Securities, deschisă în vederea efectuării plăţii sumelor
aferente Dobânzii datorate şi/ sau Valorii Nominale Unitare, este soluţia tehnică prin
intermediul căreia Eurosistemul (format din Banca Centrală Europeană şi băncile
centrale ale statelor membre UE a căror monedă este EUR) furnizează servicii
depozitarilor centrali şi care permite decontarea tranzacţiilor pe principiul livrare
contra plată în banii Băncii Centrale Europene

PRIIP

Produsele dc Investiţii Individuale Structurate şi Bazate pe Asigurări

Proceduri de Plată

procedurile stabilite în cadrul contractelor încheiate între Depozitarul Central şi
Societate, Depozitarul Central şi intermediarii participanţi la sistemul Depozitarului
Central precum şi între Depozitarul Central şi Agentul de Plată relevant în temeiul
cărora vor fi prelucrate de către un Agent de Plată în numele Emitentului Plata Valorii
Nominale Unitare şi/sau a valorii Dobânzii aferente Obligaţiunilor

Prospect

acest prospect de bază, astfel cum a fost aprobat de ASF

Program

programul de ofertă descris în prezentul prospect

Rapoarte de Verificare

rapoarte anuale de verificare emise de către consultantul extern independent specializat
solicitat de Societate prin care se va evalua gradul de îndeplinire a Obiectiveloţ/oe
Performantă în Sustenabilitate asumate prin Documentul Cadru privind Obligatţunile
Corelate cu Obiective de Sustenabilitate

Raport de Verificare 2026

raportul de Verificare anual aferent anului 2026 ce ar trebui să fie emis în termen de
maxim 4 luni de la Data Limită de Observare, respectiv 31 decembrie 2025, dar nu mai
târziu de 30 aprilie 2026

Rata Dobânzii

rată fixă sau variabilă anuală aferentă Obligaţiunilor purtătoare de dobândă pe baza
căreia se calculează Valoarea Dobânzii.

Rata Dobânzii Ajustată

rata dobânzii Obligaţiunilor Corelate cu Obiective de Sustenabilitate ajustată în mod
pozitiv, cu un anumit procent stabilit prin Condiţiile Finale relevante

Rata Succesoare de
Referinţă

rata ce va înlocui Rata de Referinţă, la fiecare Dala de Determinare a Dobânzii
relevantă, astfel cum este definită în prezentul Prospect, cu o rată stabilită sau obţinută,
după caz, de către Societate, după o procedură specifică ce va fi menţionată în
Condiţiile Finale relevante

Registrul

registrul administrat de Coordonatorul Unic în care vor fi înregistrate Numărul de
Obligaţiuni, Rata Dobânzii, moneda precum şi maturitatea la care Investitorii Eligibili
respectivi îşi exprimă interesul să achiziţioneze Obligaţiunile

Registrul Deţinătorilor de
Obligaţiuni

registrul în care va fi ţinută evidenţa Obligaţiunilor emise în cadrul Programului de
către Depozitarul Central S.A.

Regulamentul CRA

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
agenţiile de rating de credit din 16 septembrie 2009, astfel cum a fost modificat

Regulamentul Delegat
980/2019

Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului privind
Prospectul

Regulamentul Indicilor de
Referinţă

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 iunie
2016 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare
şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii
şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2014/17/UE şi a Regulamentului (UE)
nr. 596/2014, care a intrat în vigoare la dala de 1 ianuarie 2018

Regulamentul nr. 5/2018

Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă emis de ASF

Regulamentul privind
Prospectul

Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul

Reprezentanţii

reprezentanţii Deţinătorilor de Obligaţiuni emise în cadrul aceleiaşi Tranşe

ROBOR

Romanian Interbank Offer Rale

UT

\

Scrisoarea de Angajament

angajament irevocabil şi necondiţionat privind respectarea dispoziţiilor din prezentul
Prospect şi a legii aplicabile, în forma pusă la dispoziţie de BRD, semnat de către
Participanţii Eligibili

Serie

una sau mai multe Tranşe, care se deosebesc prin detalii limitate, precum data
emisiunii, rata şi/ sau tipul dobânzii şi/ sau primele date de plată a dobânzii

Situaţiile Financiare

Situaţiile Financiare Consolidate 30.12.2020, Situaţiile Financiare Consolidate
30.12.2019, Situaţiile Financiare Interimare 30.06.2021, Situaţiile Financiare
Interimare 30.06.2020 si Situaţiile Financiare Interimare 30.06.2019

Situaţiile Financiare
Consolidate 31rţ^2020
a r * .

situaţiile financiare consolidate audilatc ale Societăţii pentru anul încheiat la 31
decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice
nr. 2844/2016 pentru aprobarea regulamentelor contabile în conformitate cu
standardele internaţionale de raportare financiară, cu modificările şi completările
ulterioare şi 2020

Situaţiile Financiare
Consolidate 3L12.2019

situaţiile financiare consolidate auditate ale Societăţii pentru anul încheiat la 31
decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice
nr. 2844/2016 pentru aprobarea regulamentelor contabile în conformitate cu
standardele internaţionale de raportare financiară, cu modificările şi completările
ulterioare şi 2020

Situaţiile Financiare
Interimare 30.06.2021

siluafiile financiare interimare, consolidate, neauditate, revizuite pentru perioada de 6
luni încheiată Ia 30 iunie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului
Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea regulamentelor contabile în
conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu modificările şi
completările ulterioare

Situaţiile Financiare
Interimare 30.06.2020

siluafiile financiare interimare, consolidate, simplificate, neauditate, nerevizuite pentru
perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul
Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea regulamentelor
contabile în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu
modificările şi completările ulterioare

Situaţiile Financiare
Interimare 30.06.2019

situaţiile financiare interimare consolidate, neauditate, revizuite pentru perioada de 6
luni încheiată la 30 iunie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale
de Raportare Financiară, astfel cum au fost publicate de Consiliul pentru Standarde
Internaţionale de Contabilitate („IASB”) şt adoptate de Uniunea Europeană

Societatea sau Emitentul

Autonom Services S.A., o societate pe acţiuni constituită şi funcţionând în
conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în strada Fermelor, nr. 4,
municipiul Piatra-Neamţ, judeţ Neamţ, România, înregistrată la Registrul Comerţului
sub numărul J27/280/2006 şi având codul unic de înregistrare (CUI) 18433260

Tranşă

modalitatea de emisiune a Obligaţiunilor care sunt identice în privinţa caracteristicilor

Zi Lucrătoare

orice zi in care atât piaţa românească interbancară cât şi sistemul de tranzacţionare/
sistemul de compensare-deconlare ale Bursei de Valori Bucureşti/ Depozitarului
Central sunt deschise pentru desfăşurarea activităţii
înseamnă o zi de operare (business day), respectiv orice zi în care Platforma T2S este
deschisă pentru decontarea operaţiunilor în moneda EUR

Zi Lucrătoare Pentru Plata
Dobânzii
Valoarea Dobânzii

suma brută a valorii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă pentru care a fost realizat
calculul, pentru fiecare Obligaţiune
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SOCIETATEA
Autonom Services S.A.
Strada Fermelor, nr. 4, municipiul Piatra-Neamţ, judeţ Neamţ, România

COORDONATOR UNIC
BRD - Groupe Societe Generale S.A.
BRD Tower, Blvd. Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, cod poştal 011171, Bucureşti

AGENT DE STRUCTURARE OBLIGAŢIUNI CORELATE CU OBIECTIVE DE SUSTENABILITATE
BRD - Groupe Societe Generale S.A.

/'■ f

BRD Tower, Blvd. Ion Mihalache nr, 1-7, Sector 1, cod poştal 011171, Buc

CONSULTANT JURIDIC
Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA
Charles de Gaulle Piaza, etajul 5, piaţa Charles de Gaulle nr.15, sectorul 1, cod poştal 011857 Bucureşti, România

AUDITORI INDEPENDENT!
Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
Bucharest Tower Center Building, Bd. Ion Mihalache 15-17, sector 1, etaj 21, Bucureşti, România

AUTONOM SERVICES S.A.
Societatea

Mihaela - Angela Irimia

Reprezentant legal

