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INFORMAȚII EMITENT 
 

 

 

 

 

 

 

Informații despre acest raport 
Tipul raportului Raport rezultate preliminarii 2022 

Pentru exercițiul financiar 01.01.2022 - 31.12.2022 

Data publicării 28.02.2023 

 
Informații emitent 
 

Nume 

 

Promateris S.A. 

Cod fiscal 108 

Număr înregistrare Registrul 
Comerțului 

J23/835/2018 

Sediul social Sos. București-Târgoviște nr. 1, Buftea, Jud. Ilfov 

 
Informații despre instrumentele financiare  
 

Capital subscris și vărsat 

 

RON 2.869.749,90 

Piața pe care se tranzacționează 
valorile mobiliare 

Bursa de Valori București, Categoria Standard 

Total număr de acțiuni 28.697.499 

Simbol PPL 

Detalii contact pentru investitori 
Telefon / Fax +40 21 252 35 78 / 021 252 36 17 

E-mail shares@promateris.com 

Website www.promateris.com  

mailto:shares@promateris.com?subject=You've%20got%20mail!
http://www.promateris.com/
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PRINCIPALELE REZULTATE FINANCIARE 2022 

 

 

Cifra de afaceri:     172.449.552 lei 

EBITDA:      18.714.268 lei 

Rezultatul din exploatare:    12.392.180 lei 

Rezultatul net al perioadei:    4.500.480 lei 

Rezultatul de baza pe actiune:   0,1568/actiune 

Marja bruta:      25% 

Marja EBITDA:     11% 

Numar de angajati:    153 
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DESPRE GRUPUL PROMATERIS 

  

Grupul Promateris este liderul de piață regional pe segmentul producției și distribuției de ambalaje 
cu amprentă redusă de carbon și un jucător cu experiență de peste 60 de ani în industria compound-
urilor tehnice.  

Compania Promateris a fost înființată în 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice București. 
Din 1990 până in 2020 a funcționat ca societate pe acțiuni cu numele "PRODPLAST" S.A în baza HG 
nr.1200 / 12.11.1990, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. În 2020, Prodplast a devenit Promateris, ca 
urmare a unui proiect amplu de rebranding.  

Începând cu anul 2017, grupul Promateris adoptă un nou model de business, îndreptându-se spre 
producția de alternative sustenabile la produsele din plastic de unică folosință, devenind astfel un lider 
al inovației de produs. În același an, este înființată compania Biodeck, unde Promateris este acționar 
majoritar, companie specializată  în distribuția de ambalaje sustenabile și de soluții pentru economia 
circulară. Astfel, grupul Promateris începe un plan ambițios de creștere accelerată, înlocuind un model 
de business comoditizat, cu unul bazat pe inovație de produs, R&D și dezvoltarea de produse cu 
valoare adăugată. 

Promateris are un portofoliu de produse cu amprentă redusă de carbon, precum și o strategie de 
sustenabilitate aliniată cu principiile European Green Deal. Produsele companiei sunt aliniate 
legislației si directivelor europene ce au ca scop reducerea consumului de plastic de unică folosință. 

Investițiile în echipamente de ultimă generație, în departamentul de R&D și atenția deosebită pe care 
Promateris o arată față de calitatea produselor sale, au transformat compania în furnizorul preferat 
al segmentului de retail din Europa Centrală și de Est. Portofoliul de clienți include liderii pieței de 
retail din România, Moldova, Grecia, Bulgaria, etc. În ultimii ani, Promateris a dezvoltat parteneriate 
internaționale cu centre de cercetare de renume din Europa, cu producători de top din industria 
producției de ambalaje sustenabile, dar si cu producători de echipamente specializate in realizarea de 
soluții inovative, cu amprentă redusă de carbon. Aceste parteneriate poziționează Promateris în topul 
companiilor cu cel mai dezvoltat portofoliu de ambalaje biodegradabile și compostabile. Promateris 
este membră a Bio-based and Biodegradable Industries Association și a European Bioplastics. În 2021, 
Promateris a publicat primul său raport ESG aferent anului 2021, fiind prima companie din industria 
ambalajelor sustenabile din Europa Centrală și de Est care a făcut public un astfel de raport. Începând 
cu anul 2022 Promateris devine membră a UN Global Compact, organizație de renume internațional 
în domeniul sustenabilității și al guvernanței corporative.  

Promateris operează 3 divizii de business: 

• Ambalaje biodegradabile și compostabile (Bioplastice) - destinate segmentului de retail, 
comerțului tradițional sau producătorilor 

• Compounduri tehnice si de specialitate - destinate industriei producătoare de cabluri electrice 
si altor producători industriali 

• Bio-recycling - destinată reciclării în proporție de 100% a deșeurilor industriale bio-based 
  

 

 

https://uploads-ssl.webflow.com/5f8ab2e7719925215998c777/62ebbbf42edcdb507a7b3e6c_ESG%20report%202021.pdf
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EVENIMENTE CHEIE 2022 

 

Proiecte de dezvoltare din granturi nerambursabile 

• Proiectul Decarbonizarea economiei locale prin realizarea de produse bio-based - in 

anul 2021 Promateris a inceput investiile in dezvoltarea unei noi divizii, Bio 

Compounds, ce are ca scop productia de materie prima provenita din surse partial 

regenerabile, destinata realizarii de ambalaje biodegradabile si compostabile. 

Promateris isi consolideaza astfel pozitia de lider regional, construind cea mai mare 

capacitate integrata de productie bio-based din Europa Centrala si de Est. Proiectul de 

investitie are o valoare de peste 1.65 milioane de euro. Promateris beneficiază de un 

grant în valoare de 744.000 de euro, oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul programului "Creșterea 

IMM-urilor din România."  

• Promateris a obținut un nou grant din partea EEA & Norway Grants în cadrul 

proiectului „Energie verde pentru producția de ambalaje biodegradabile și 

compostabile”. Promateris dezvoltă proiectul în parteneriat cu compania norvegiană 

Norsk Energi. Proiectul constă în implementarea unui sistem fotovoltaic de 1 MWP la 

fabrica din Buftea, județul Ilfov. Acest proiect va ajuta Promateris în tranziția către 

utilizarea energiei regenerabile, prin înlocuirea energiei din combustibili fosili cu 

energie solară. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 1 milion de euro, din care 

597.000 de euro reprezintă un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2022. Proiectul va fi finalizat în prima 

jumătate a anului 2023.  

 

Evenimente cheie  

Finalizarea procedurii de divizare 

In data de 25.01.2022 a fost comunicată Hotărârea civilă nr. 3753/2021 in dosarul nr. 

2510/93/2021, referitor la divizarea PROMATERIS S.A. prin care instanta a admis cererea 

formulata de PROMATERIS S.A., a constatat legalitatea Proiectului de Divizare, a constatat 

legalitatea Hotararii AGEA Promateris din 14.09.2021 in ceea ce priveste divizarea partiala a 

acesteia catre OBOR DEVELOPMENT S.A. (societate in curs de infiintare) conform Proiectului 

de Divizare, a constatat legalitatea actelor constitutive actualizate ale societatilor 

PROMATERIS S.A. si OBOR DEVELOPMENT S.A. si a dispus inregistrarea in Registrul Comertului 

a mentiunilor corespunzatoare referitoare la divizare precum si inregistrarea tuturor 

modificarilor din proiectul de divizare, inclusiv inregistrarea in Registrul Comertului a actelor 

constitutive actualizate ale celor doua societati. 
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In data de 10.02.2022 a fost comunicată de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul București înmatricularea societății OBOR DEVELOPMENT S.A. Astfel, conform 

dispozițiilor Proiectului de Divizare și dispozițiilor art. 249, lit. a) din Legea nr. 31/1990, data 

efectivă a divizării de la care se desprind elementele din patrimoniul societății PROMATERIS 

S.A. avute în vedere în procedura divizării parțiale este data de 10.02.2022, respectiv data 

înmatriculării în Registrul Comerțului a societății OBOR DEVELOPMENT S.A. 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18 aprilie 2022 

În data de 14 martie 2022, Consiliul de Administrație al Promateris a convocat Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 18 aprilie 2022. Punctul cheie votat în 

AGEA a inclus aprobarea operațiunii de majorare a capitalului social. Compania are în vedere 

atragerea a aproximativ 125 milioane de lei, capital care va susține creșterea organică și prin 

achiziții a companiei. 

 

Aderare la UN Global Compact 

În data de 30 martie 2022, compania a informat piața despre aderarea la UN Global Compact, 

cea mai mare inițiativă pentru sustenabilitate corporativă din lume. Prin aderarea la UN 

Global Compact, Promateris își ia angajamentul să sprijine cele 10 Principii ale acestei 

inițiative privind drepturile omului, de muncă, mediu și combaterea corupției și să contribuie 

la atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă incluse de către Organizația 

Națiunilor Unite în Agenda de Dezvoltare Sustenabilă 2030. De asemenea, în aceeași lună, 

compania a publicat Raportul ESG pentru 2021, care poate fi accesat AICI. 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2022 

În data de 25 martie 2022, Consiliul de Administrație al Promateris a convocat Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2022. Punctele cheie votate au 

inclus aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, aprobarea raportului de 

remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație și directorul general al companiei 

pentru exercițiul financiar 2021 și aprobarea desemnării Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al 

situațiilor financiare ale companiei. 

 

Obținerea unui grant din partea EEA and Norway Grants 

În data de 25 mai 2022, compania a informat piața cu privire la obținerea unui grant de 

597.000 euro din partea EEA and Norway Grants, ca parte din proiectul dezvoltat de către 

Promateris împreună cu Norsk Energi, ce presupune instalarea unui sistem fotovoltaic la 

fabrica companiei din Buftea, cu o valoare totală de aproximativ 1 milion de euro. Sistemul 

fotovoltaic va produce aproximativ 19% din necesarul de energie al Companiei și va reduce 

https://uploads-ssl.webflow.com/5f8ab2e7719925215998c777/62ebbbf42edcdb507a7b3e6c_ESG%20report%202021.pdf
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emisiile de carbon ale acesteia cu aproximativ 341 mii tone/an. Acest proiect este al treilea 

grant nerambursabil obținut de Companie din partea EEA and Norway Grants, granturile 

anterioare fiind acordate pentru dezvoltarea de produse inovatoare, realizate din bio-plastic 

(ce au la bază amidonul de porumb) și pentru realizarea materiei prime biodegradabile și 

compostabile pe bază de amidon de porumb în fabrica din Buftea. 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14 iunie 2022 

În data de 10 mai 2022, Consiliul de Administrație al Promateris a convocat Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 14 iunie 2022. Punctul cheie votat în 

cadrul adunării a fost aprobarea unui contract de împrumut în valoare de 30 de milioane de 

lei încheiat cu ING Bank, având ca scop finanțarea investițiilor Companiei. 

 

Finalizare diminuare capital social 

În data de 20 iulie 2022, compania a informat piața cu privire la înregistrarea reducerii 

capitalului social la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ca urmare a finalizării 

procedurii de divizare a Promateris S.A. aprobată în cadrul AGEA din 14 septembrie 2021, 

după înregistrarea opțiunii de retragere a unui acționar ca urmare a divizării. În data de 3 

august 2022, compania a informat piața că operațiunea de înregistrare a reducerii capitalului 

social al Companiei a fost finalizată prin înregistrarea reducerii de capital în Registrul 

Acționarilor Promateris S.A., conform Adresei de comunicare a Depozitarului Central nr. 

26874 din 2 august 2022. 

 

Modificari in structura actionariatului 

29.09.2022 - Promateris anunță intrarea în acționariatul societății a celui mai reprezentativ 

vehicul de investiții de pe piața locală, Pavăl Holding, printr-o deținere de aproximativ 24% 

din acțiunile societății.  

Următoarele persoane (acționând concertat) au vândut către Paval Holding SRL prin 

intermediul unor tranzacții OTC un număr de 6.895.502 acțiuni ale Emitentului, după cum 

urmează:  

• Florin-Ion Pogonaru a înstrăinat un număr de 1.707.238 acțiuni;  

• Floreasca Development S.A. a înstrăinat un număr de 1.694.188 acțiuni;  

• Victoria Art & Business Center S.R.L. a înstrăinat un număr de 1.066.127 acțiuni; 

• ECDL Romania S.A. a înstrăinat un număr de 733.595 acțiuni;  

• Central European Financial Services S.A. a înstrăinat un număr de 88.918 acțiuni;  

• Tudor-Alexandru Georgescu a înstrăinat un număr de 1.605.436 acțiuni. 
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Astfel, acționarii care acționează în grup concertat au ajuns la o deținere cumulată de 

20.078.397 acțiuni, reprezentând 69,96% din capitalul social al Emitentului, scăzând sub 

pragul de 75% prevăzut de art. 71 din Legea 24/2017. 

Investiția Pavăl Holding în grupul Promateris va ajuta compania să își consolideze poziția de 

lider în regiunea Europei Centrale și de Est, și să se dezvolte strategic prin pătrunderea pe noi 

piețe, prin diversificarea portofoliului de producție și prin achiziții. Preocuparea pentru 

sustenabilitate, inovare și valoare adăugată locală este împărtășită de noii acționari, ceea ce 

ne va permite să investim în continuare în cercetare-dezvoltare și să identificăm opțiuni de 

extindere a lanțului nostru de valoare, crescând gradul de circularitate al afacerii. Suntem 

încrezători că experiența, know-how-ul și soliditatea financiară a Pavăl Holding vor avea un 

impact semnificativ asupra dezvoltării Promateris, și un impact pozitiv la nivelul tuturor 

stakeholder-ilor și al comunităților în cadrul cărora compania își desfășoară activitatea.  

 

 

Digitalizarea companiei 

In anul 2022 Promateris a continuat implementarea unui amplu proces de digitalizare, prin 

implementarea unui ERP specializat industriei ambalajelor. Impreuna cu partenerul german 

Theurer, ne propunem  eficientizarea proceselor de productie si administrative ale companiei, 

precum si reducerea costurilor asociate acestora.  

 

Certificari 

Promateris acorda o importanta deosebita practicilor de management de top, sigurantei 

angajatilor nostri, mediului inconjurator, dar si calitatii produselor pe care le realizam in 

fabrica noastra din Buftea. De aceea, in anul 2021 am desemnat o echipa specializata in 

procese de management si de SSM. Certificarile de produs detinute de Promateris sunt 

certificate de TUV Austria si atesta biodegradabilitatea si compostabilitatea produselor 

noastre. Promateris isi desfasoara activitatea in baza celor mai bune practici din industrie si a 

obtinut/reinnoit urmatoarele certificari: Food Safety System Certifications 22000, ISO 9001 

(Quality Management System), ISO 14001 (Environmental Management Systems), ISO 45001 

(Occupational Health & Safety).  
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ANALIZA FINANCIARA 

Analiză bilanț 
 

Imobilizari corporale 
 

Creșterea cu 8% a activelor corporale este rezultatul investițiilor continue ale companiei în 
creșterea capacității de producție, dar și a investițiilor în echipamente ce au ca scop 
diversificarea portofoliului de produse, pe de o parte, dar și eficientizarea producției și 
reducerea costurilor operaționale, pe de altă parte, prin modernizarea acestora sau a unor 
părți componente. 
Impactul noilor investitii in EBITDA se va vedea incepand cu Q3 2023. 
 

Accesarea imprumuturilor bancare pe termen lung (+23%) a avut ca scop preponderent 
achizitia de echipamente, avand ca scop cresterea capacitatii de productie si diversificarea 
liniilor de produse. Avand in vedere obiectivul de eficientizare a costurilor, dar si nevoia de 
diminuare a riscului unor investitii noi, echipa Promateris a apelat la co-finantarea unei parti 
din echipamente din granturi norvegiene. 
 

Categoriile principale  de investitii au fost urmatoarele: 
 

• Noua linie de business BioMateris - linie ce va deveni operationala la inceputul Q2 
2023 

• Cresterea capacitatii de productie pentru ambalajele compostabile dar si cele din 
materiale reciclate (PCR) 

• Energie regenerabila, compliance, sistem electric, cladire 
• Laborator si centrul de inovatie Promateris 

 

Imobilizari financiare 
  
Scăderea activelor financiare disponibile în vederea vânzării (-100%) este generată de 
procesul de divizare simetrica a companiei, demarat in anul 2021. Procesul a avut în vedere 
transferul activelor fără legătură cu activitatea de bază către o nouă entitate, Obor 
Development S.A.. Divizarea a avut ca efect scăderea activelor financiare ale Promateris cu 
128.203 mii lei, aceste active regăsindu-se în patrimoniul Obor Development S.A. Divizarea a 
fost aprobată prin Hotararea AGEA din 14.09.2021 și înregistrată la Registrul Comertului de 
pe langa Tribunalul Ilfov in data de 10.02.2022. 
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Promateris are ca obiectiv concentrarea resurselor sale in domeniul principal de activitate, în 
care își propune să devină lider european, și anume producția si comercializarea de ambalaje 
si materii prime cu amprenta scăzută de carbon, respectiv ambalajele si materiile prime 
compostabile, precum si cele realizate din materiale PCR (reciclate post consum). Divizarea 
ajuta compania să își consolideze poziția pe piețele în care activează. 
 

Stocuri 

Creșterea stocurilor este justificata de urmatoarele motive:  

• Strategia implementata de Promateris în vederea asigurarii protectiei pe termen 
scurt în fața disfuncționalităților lanțurilor de aprovizionare și a situației geopolitice 
(războiul din Ucraina și instabilitatea din zonă), rezultand in mentinerea unui nivel 
mai mare al stocurilor de siguranta decat cel uzual. 

• Initierea proiectului de productie a granulelor (materii prime) pentru ambalajele 
biodegradabile si compostabile, proiect de integrare pe verticala ce presupune 
achizitia suplimentara de materii prime necesare demararii proiectului, efectuarii 
de teste, probe tehnologice si calibrarii. Practic, o perioada compania trebuie sa 
foloseasca materii prime achizitionate de la terti furnizori din import, dar si sa 
asigure necesarul de materii prime pentru demararea proiectului de integrare pe 
verticala. Acest lucru contribuie la cresterea stocurilor in anul 2022. 

 

 

Alte creante 

Promateris a incheiat contracte pentru urmatoarele finantari nerambursabile:  

• un grant de 744.000 eur care reprezinta co-finantatarea prin granturile acordate de 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia, în cadrul programului "Creșterea IMM-urilor din 
România", pentru proiectul "Bio-based circular solutions to decarbonize the local 
economy" cu scopul dezvoltarii capacității de bioplastice 

• un grant de 597.000 Eur care reprezinta co-finantatarea prin granturile acordate de 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia, în cadrul programului "Energy programme in 
Romania", pentru proiectul "Green Energy for Bio-based & Compostable Packaging 
Production". 
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SITUATII FINANCIARE 

 

Pozitie financiara (RON) 
Preliminat 

2022 
Auditat 

2021 
Evolutie 

% 

Active imobilizate, din care    

 Imobilizari corporale  96.489.437 89.439.602 8% 

 Imobilizari necorporale  1.736.126 1.406.239 23% 

 Active financiare disponibile in vederea vanzarii                                                  128.203 30.071.021 -100% 

 Creante imobilizate  14.300 25.144 -43% 

Active imobilizate – total 98.368.066 120.942.006 -19% 

     

Active curente, din care    

 Stocuri  49.979.877 45.870.554 9% 

 Creante comerciale si avansuri platite  31.690.785 31.112.567 2% 

 Alte creante  8.337.847 3.129.825 166% 

 Creante privind impozitul amanat  0 0  

 Numerar si conturi la banci  6.358.485 2.281.861 179% 

 Cheltuieli in avans  434.991 412.539 5% 

Active curente – total 96.801.985 82.807.346 17% 

     

TOTAL ACTIVE 195.170.051 203.749.352 -4% 

 

Capital si rezerve    

 Capital social  2.869.750 28.739.303 -90% 

 Alte elemente de capitaluri proprii  0 0  

 Rezerve din reevaluare  11.511.993 11.617.057 -1% 

 Rezerve  69.339.527 57.955.210 20% 
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 Actiuni proprii  0 -8.791 
-

100% 

Prime de capital 129.728 129.728 0% 

 Rezultatul reportat  4.300.460 2.499.699 72% 

 Rezultatul perioadei  4.500.480 18.245.308 -75% 

 Repartizare profit  -953 -969.911 0% 

 Interes minoritar  2.345.487 1.882.974 25% 

Capitaluri proprii – total 94.996.472 120.090.577 -21% 

     

Datorii pe termen lung    

 Imprumut bancar pe termen lung  27.296.444 22.179.920 23% 

Alte datorii pe termen lung 2.109.155 1.485.861 42% 

    

Provizioane 360.444 347.781 4% 

Datorii pe termen lung    

Venituri in avans    

 Subventii pentru investitii pe termen lung  5.540.461 3.381.584 64% 

 Subventii pentru investitii pe termen scurt  3.958.641 556.375 612% 

Total venituri in avans 9.499.102 3.937.959 141% 

     

Datorii pe termen scurt    

 Imprumut bancar pe termen scurt  40.658.404 21.760,688 87% 

 Datorii comerciale si avansuri incasate in afara 
grupului  

17.366.278 30.482.962 -43% 

 Alte datorii curente  2.883.752 3.463.604 -17% 

Datorii pe termen scurt – total 60.908.434 55.707.254 9% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII 195.170.051 203.749.352 -4% 
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CONT DE PROFIT SI PIERDERE 

 

Rezultat global (RON) 
Preliminat 
2022 

Auditat 
2021 

Evolutie 
% 

Cifra de afaceri 172.449.552 187.317.080 -7.9% 

 Alte venituri din exploatare  1.918.637 1.645.929 17% 

 Variatia stocurilor de produse finite si produse 
in curs de executie  

15.702.218 7.914.736 98% 

 Cheltuieli cu materiile prime, materialele si 
marfurile  

-129.592.414 
-

132.576.147 
-2% 

 Cheltuieli cu energia si apa  -5.281.243 -3.216.020 64% 

 Cheltuieli cu personalul  -16.194.536 -14.235.725 14% 

 Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, 
amortizare si deprecieri  

-7.982.866 -6.815.804 17% 

 Cheltuieli cu prestatiile externe  -14.696.745 -14.358.698 2% 

 Alte cheltuieli de exploatare  -3.930.423 -2.295.813 71% 

     

EBITDA 18.714.268 30.191.159 -38% 

    

Rezultatul din exploatare 12.392.180 23.379.538 -47% 

 Alte venituri financiare  -61.173 994.638 -106% 

 Alte cheltuieli financiare  -6.354.150 -2.118.380 200% 

Rezultatul financiar  -6.415.323 -1.123.742 471% 

    

Rezultat inainte de impozitare 5.976.857 22.255.796 -73% 

     

 Interesul minoritar  -333.319 -734.532 -55% 

 Profit nerealizat aferent stocurilor cumparate 
de la societatea mama  

-89.353 -42.417 111% 

 Impozit pe profitul curent  1.053.705 3.187.683 -67% 

 Castiguri aferente impozitului pe profit amanat  0 -45.856 -100% 
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Rezultatul net al perioadei 4.500.480 18.245.308 -75% 

Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune) 0,1568 0,4416 -64% 

 

 

ANALIZA P&L  

 

Cifra de afaceri înregistrată în anul 2022 a fost de 172.449.552 RON. Contextul general de 
piață mai puțin favorabil a determinat instabilitate pentru divizia de compound-uri tehnice, 
ceea ce a avut un impact negativ asupra cifrei de afaceri. EBITDA inregistrata la sfarsitul anului 
2022 ajunge la 18.714.268 RON, iar marja EBITDA este 11%. In anul 2022, marja EBITDA se 
situeaza semnificativ peste media industriei. Previzionăm că marja EBITDA va crește în Q3 
2023 ca urmare a operaționalizării investiției de producție de bio-compound-uri în fabrica din 
Buftea. In anul 2022 Promateris s-a concentrat pe consolidarea pozitiei pe piata si a 
portofoliului de clienti. Reducerea consumului a contribuit, de asemenea, la încetinirea 
temporară a ritmului de creștere înregistrat în ultimii ani. Rezultatul net inregistrat in 2022 a 
fost influentat de cresterea accelerata a costurilor cu materiile prime, a dobanzilor, a 
costurilor cu utilitatile, salariile si a celorlalte costuri operationale.  
 
Costurile de finanțare pe termen scurt au crescut ca urmare a necesității de susținere a 
capitalul circulant în vederea asigurării stocurilor de materie primă. Estimăm că aceste costuri 
vor scădea, ca urmare a reducerii stocurilor, odată cu stabilizarea fluxurilor de aprovizionare 
cu materii prime. 
   
Promateris are în continuare o politică de creștere susținută, investind în dezvoltarea 
capacității de producție, dar și în diversificarea portofoliului de produse. Procesul de punere 
în functiune a noilor echipamente si de integrare in capacitatile de productie existente a 
presupus o crestere a cheltuielilor cu amortizarea, care nu a fost imediat compensată prin 
cresterea veniturilor și a marjei, avand un impact temporar în rezultatul net înregistrat în 
2022. Mai mult, datorită dificultăților pe lanțul de aprovizionare, o parte din investițiile 
programate pentru operaționalizare în 2022 au fost reprogramate pentru 2023. 
 
Prioritatea grupului Promateris este aceea de a continua consolidarea poziției de piață atât 
pe plan local, cât și în regiune. Promateris acordă o importanță crescută securizării 
contractelor deja existente, dar și dezvoltării portofoliului de clienți.  
 
Strategia Promateris include și diversificarea portofoliului de produse, prin lansarea pe piață 
a brand-ului Looper, care oferă ambalaje din materiale reciclate PCR (post-consumer 
recycled). Promateris va continua să investească în vederea creșterii organice, prin 
dezvoltarea de produse cu valoare adăugată crescută, ce au la bază activitățile de R&D din 
cadrul companiei. 
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De asemenea, integrarea pe verticală, prin producția de bio-compound-uri va ajuta la 
consolidarea marjei și la creșterea competitivității grupului Promateris. Odată cu lansarea 
acestei linii de business, Promateris va fi prima companie din Europa de Est care produce 
materie primă pe bază de amidon de porumb, dezvoltând o serie de rețete si proceduri 
proprii. 
  
Grupul continuă procesul de dezvoltare, analizând oportunitatea unor proiecte de M&A 
pentru a susține creșterea EBITDA pentru perioada 2023-2025. 
 

 

 

 

INDICATORI CHEIE 
 
    

 2022 2021 

   
Rate de solvabilitate si indatorare   
Rata solvabilitatii generale  = Active totale/Datorii totale 1.95 2.44 
   
Grad total de indatorare = Datorii totale/Activ 51% 41% 

   
Rate de lichiditate   
lichiditatea curenta  = active curente / datorii curente 1,37 1,39  

  
Rate de rentabilitate   
ROE (rentabilitatea capitalului propriu)  = PN/CPR    Rata 
rentabilităţii financiare 5% 15% 
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active    Rata Rentabilităţii 
economice 2% 9% 
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DECLARATIA CONDUCERII 

 

 

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că situațiile financiare pentru anul 

2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare financiară, oferă 

o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a 

contului de profit și pierdere ale grupului Promateris, așa cum este prevăzut de standardele 

de contabilitate aplicabile. Confirmăm de asemenea că situația performanței operaționale și 

informațiile prezentate în acest raport oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a 

principalelor evenimente care au avut loc în decursul anului 2022 și a impactului lor asupra 

situațiilor financiare. Menționăm totodată că Situațiile pentru 2022 sunt neauditate.  

 

Director General, 

Tudor Alexandru Georgescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     
 
               Promateris HQ – Șoseaua București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România                              Fiscal code: RO 108 
                  Phone: +4021 252 35 78 | Fax: +4021 252 36 17                                                                                            Registration no: J23/835/2018 

                   Email: office@promateris.com | promateris.com                                                                      

 

 

 

 

 

 

 


