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1. Raportarea evaluării 

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în baza unui contract semnat între evaluator și solicitantul 
evaluării, utilizând metodele generale prevăzute de Standardele ANEVAR 20161, (bazate pe Standardele 
Internaționale de Evaluare, ediția 20132), precum și de Standardele Internaționale de Raportare Financiară3, 
actualizate. 
a. Obiectul evaluării îl constituie stabilirea valorii acțiunilor emise de Meduman SA, societate  care a fost 

listată pe piața Rasdaq sub ticker-ul MEDU. Utilizatorii evaluării sunt: emitentul acțiunilor care va 
răscumpăra acțiunile și acționarii societății evaluate care vor dori să-și vândă deținerile. 

b. Evaluatorul este Turcaș Florin Marius, expert ANEVAR. Expertul oferă o evaluare obiectivă și imparțială 
și este competent să efectueze lucrarea.  

c. Raportul de evaluare poate fi consultat la sediul emitentului și pe site-ul societății de acționarii care 
figurează la data de înregistrare în Registrul Acționarilor. 

d. Scopul evaluării este stabilirea valorii acțiunilor, în vederea răscumpărării de la acționarii care doresc 
retragerea conform Legii 151/2014, întrucât nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de delistare din 
18.03.2015. Evaluarea este destinată numai scopului și utilizatorilor menționați direct, orice distribuire 
către terți sau publicare fiind restricționate și condiționate de acordul scris al evaluatorului. 

e. Data evaluării este 31.12.2014, fiind data la care se aplică opinia asupra valorii. Situațiile financiare 
utilizate sunt cele elaborate de societate la 31.12.2014. Evaluarea a fost realizată în luna februarie 
2017. 

f. Investigațiile au cuprins întreaga companie, evaluatorul efectuând o inspecție personală a activului. Nu 
au fost utilizate ipoteze speciale. Ipotezele suplimentare, precum și limitările investigațiilor sunt 
detaliate pe parcursul lucrării. Principalele informații despre activ au fost furnizate de conducerea 
societății. Evaluatorul a utilizat date de piață provenite din surse publice, private și/sau studii proprii. 

g. Valoarea propusă este valoarea de piață a participațiilor minoritare; acest tip de valoare este în 
concordanță cu scopul evaluării. Reconcilierea valorilor și concluzia asupra valorii finale s-au realizat pe 
baza raționamentului profesional al evaluatorului, în conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/90 
privind societățile comerciale, republicată și actualizată. Valoarea finală propusă rezultă din media 
abordării DCF bazate pe venituri și a prețului maxim de tranzacționare din perioada 2010÷2014, și 
este de 0,6523 lei/acțiune. 

Număr acțiuni   6.206.691   

Valori evaluate 
Total Unitar 

Obs. 
[lei] [lei/acțiune] 

Abordarea bazată pe venituri 3.938.383 0,6345 DCF 

Maxim tranzacționare bursieră 4.158.483 0,6700 max(2010÷2014) 

Valoarea finală - medie 4.048.433 0,6523 Medie (DCF+BVB) 

h. Valoarea propusă este considerată echitabilă atât pentru emitent, cât și pentru acționarii majoritari și 
minoritari, dar nu este o recomandare de vânzare, cumpărare sau menținere. Valoarea propusă este o 
opinie asupra celui mai probabil preț care ar fi plătit pentru activ în cadrul unui schimb, respectiv 
asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea activului. 

i. Valoarea propusă nu include taxe, comisioane sau impozite aferente transferului de proprietate asupra 
acțiunilor răscumpărate de societate. 

j. Raportul de evaluare a fost redactat și predat emitentului în termenul prevăzut de contract. 

 
 
Turcaș Florin, 
Evaluator ANEVAR 
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3. Definiții. Standarde. Relații de calcul 

3.1. Definiții conform Standardelor de Evaluare 

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, 
între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un 
marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără 
constrângere. 

Valoarea de investiție este valoarea unui activ pentru proprietarul acestuia sau pentru un 
proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau pentru anumite scopuri de exploatare. 
Valoarea specială este o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care 
au valoare numai pentru un cumpărător special. Un cumpărător special este un anumit 
cumpărător pentru care un anumit activ are valoare specială, datorită avantajelor rezultate 
din deținerea dreptului de proprietate asupra acestuia, avantaje care nu ar fi disponibile 
altor cumpărători de pe piață. 
Valoarea sinergiei este un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau 
a mai multor active sau drepturi, atunci când valoarea rezultată în urma combinării este 
mai mare decât suma valorilor individuale. Dacă sinergiile se obțin numai de către un 
anumit cumpărător, atunci aceasta este un exemplu de valoare specială. 
 

Termenul „vânzare forțată” se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este constrâns să 
vândă și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. Prețul care ar putea 
fi obținut în aceste situații va depinde de natura presiunii exercitate asupra vânzătorului și de 
motivele pentru care nu poate să dispună de o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar 
putea reflecta consecințele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada 
disponibilă. Prețul optenabil într-o vânzare forțată nu poate fi estimat în mod realist, cu excepția 
cazului când se cunosc natura și motivul constrângerilor asupra vânzătorului. Prețul pe care un 
vânzător îl va accepta în cadrul unei vânzări forțate va reflecta mai degrabă situația lui specială 
decât pe cea a vânzătorului ipotetic hotărât din definiția valorii de piață. Prețul optenabil într-o 
vânzare forțată are numai întâmplător o legătură cu valoarea de piață sau cu orice alte tipuri ale 
valorii definite în acest standard. O „vânzare forțată” reprezintă o descriere a situației în care are 
loc schimbul și nu un tip al valorii distinct. 
 
Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de cuantificare a unei valori. Pentru a 
obține valoarea definită de tipul valorii adecvat se pot utiliza una sau mai multe abordări în 
evaluare. Cele trei abordări sunt fundamentate pe principiile economice ale prețului de echilibru, 
anticipării beneficiilor sau substituției. Atunci când nu există suficiente date de intrare reale sau 
observabile încât să se poată obține o concluzie credibilă din aplicarea unei singure metode, se 
recomandă în mod special utilizarea a cel puțin două abordări sau metode. 

3.2. Metode. Abordări. Formule de calcul. 

1. Metoda costului de înlocuire net este deseori utilizată pentru proprietățile specializate, pentru 
care tranzacțiile relevante sunt rare sau care se tranzacționează în general ca părți ale unei afaceri 
în continuitate (fiind deci dificil de fundamentat analiza prin venit). Aplicarea tehnicii presupune4: 
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• Stabilirea costului de înlocuire brut al unui activ similar celui evaluat. CIB va conține atât 
elementele directe (materiale, muncă, transport, taxe) cât cele indirecte (design, 
engineering, dobânzi pe perioada construcției, profitul antreprenorului). 

• Componentizarea activului, dacă activul are părți componente materiale diverse ale căror 
valori pot fi rezonabil estimate. 

• Calculul deprecierilor, care semnifică corecții ale CIB pentru a reflecta învechirea 
(demodarea) fizică a activului evaluat: 

✓ deprecierea fizică, reprezentând pierderea de valoare datorită reducerii capacității 
activului de a produce la capacitatea nominală; 

✓ deprecierea funcțională (tehnică), reprezentând pierderea de valoare datorită 
ineficienței subiectului evaluat comparativ cu alte active mai eficiente sau mai ieftine; 

✓ deprecierea economică, datorată cauzelor externe (de exemplu, condițiile economice 
ale industriei sau afacerii în care operează). 

Uzual, deprecierea se apreciază prin compararea duratei de viață rămase la data evaluării 
cu durata totală de viață a activului. 

• Stabilirea celei mai bune utilizări a activului, definită ca fiind utilizarea activului care îi 
maximizează productivitatea și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. 

Costul de înlocuire net este determinat din formula: 
 

     etf D1D1D1CIBCIN      (1) 

 
în care CIN = costul de înlocuire net, CIB = costul de înlocuire brut (de nou), Df = deprecierea  fizică, 
Dt = deprecierea tehnică, De = deprecierea economică.  
 
Valoarea activului va rezulta în acest caz ca fiind valoarea totală a activelor Vpa minus valoarea 
datoriilor totale Vpd, toate elementele fiind estimate la valoarea de piață: 
 

dVaVVi pp        (2) 

 
2. Metoda discounted cash flow (DCF, fluxul de numerar actualizat) este frecvent utilizată pentru 
evaluarea întreprinderilor, a drepturilor asupra proprietăților imobiliare și a activelor 
necorporale5. Valoarea întreprinderii prin actualizarea fluxului de numerar se bazează pe formula: 
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în care Vi = valoarea întreprinderii (a capitalului investit), n = durata în ani a perioadei de 
previziune explicită, CFNIi = cash-flow-ul net la dispoziția firmei în anul i, Vt = valoarea terminală la 
finele anului n, k = rata de actualizare.  
Cash-flow-ul net pentru firmă (Free Cash Flow to the Firm) se estimează pe principiul anticipării și 
se calculează uzual prin metoda indirectă: profitul net normalizat plus amortizarea minus 
cheltuielile de capital minus creșterea fondului de rulment net plus creșterea creditelor pe termen 
lung minus dividendele pentru acțiunile preferențiale. Cash-flow-ul pentru acționari se calculează 
prin deducerea din cash-flow-ul pentru firmă a dobânzilor și restituirilor de credite. 
Rata de actualizare (discount rate) se calculează ca medie ponderată: 
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în care k = costul mediu ponderat al capitalului, kc = costul capitalului propriu, CP = valoarea de 
piață a capitalului propriu (asimilabilă capitalizării bursiere), kp = costul capitalului preferențial, CPr 
= valoarea de piață a capitalului preferențial, kd = costul creditului înainte de impozitare, CT = total 
credite, S = cota impozitului pe profit, Vi = valoarea de piață a întreprinderii (a capitalului investit). 
Costul capitalului propriu se determină: 

▪ din comparațiile de piață; 
▪ poate fi construit în trepte: rata de bază fără risc  plus rate de risc specifice: 

• modelul CAPM (Capital Asset Princing Model) 
 

  nPrcPrRfRmRfk c       (5) 

 
unde Rf este rata nominală de bază fără risc, β = riscul sistematic al investiției, Rm = 
rata medie a rentabilității pe piața bursieră, (Rm - Rf) = prima de risc pe piața 
bursieră, Prc = prima de risc adițional pentru întreprinderi mici cotate, Prn = prima 
de risc nesistematic pentru întreprinderi necotate; 

• modelul APM (Arbitrage Pricing Model): 
 

  iic PRfk       (6) 

 
cu Pi = prima de risc asociată factorilor economici, βi = senzitivitatea emitentului 
față de factorii de risc; 

▪ poate fi estimat prin modelul Gordon de creștere a dividendului: 
 

 
g

Cex

g1D
k 


       (7) 

 
unde D = dividendul curent per acțiune, g = rata anuală previzionată de creștere constantă a 
dividendelor, Cex = cursul de piață ex-dividend al acțiunii.  

 
Relația dintre rata nominală și rata reală (în termeni constanți) este dată de ecuația lui Fischer6: 
 

     f1r1n1        (8) 

 
în care n = rata nominală, r = rata reală, f = rata inflației. 
 
Valoarea terminală Vt poate fi determinată prin metode patrimoniale (numai în caz de lichidare a 
afacerii), prin comparație sau pe bază de venit (capitalizarea profitului sau cash-flow-ului net). 
 
2'. Metoda capitalizării profitului este o variantă simplificată a DCF, aplicabilă atunci când 
întreprinderea se află în stadiul de croazieră, iar profitul reprezentativ poate fi justificat temeinic: 
 

 
gkc

g1P
Vi




        (9) 

 
în care P = valoarea reprezentativă a profitului din anul de bază, g = rata anuală previzionată de 
creștere constantă perpetuă, c = rata de capitalizare. 
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3. Metoda comparației   
 
Abordarea prin piață compară activul subiect cu întreprinderi, participații, acțiuni sau active 
similare, care au fost tranzacționate pe piață și cu orice tranzacții relevante (sau oferte) cu acțiuni 
ale aceleiași întreprinderi (sau componente ale acesteia). 
Pentru relevanță, comparabilele trebuie să aibă caracteristici cantitative și calitative asemănătoare 
cu subiectul, datele trebuie să poată fi verificate, iar tranzacțiile trebuie să fi fost nepărtinitoare. 
Evaluarea se bazează pe utilizarea multiplicatorilor (ratelor de valoare) determinați pentru 
comparabile, selectați după criteriul consistenței interne și aplicați întreprinderii subiect: 
 

PirMPasauVi;
Pirc

VicsauPac
M      (10) 

 
unde M = multiplicator, Pa = prețul activului, Vi = valoarea întreprinderii (valoarea de piață a 
capitalului), Pir = parametru economic relevant; indicele suplimentar c se referă la comparabile. 
 
Cei mai dese utilizate rate sunt cele legate de eficiența economică (profit - PER, EBIT, EBITDA), 
valoarea activelor (P/BV) sau de dividende (DY): 
 

Pps

Dps
DY

TE

MC
BV/P

EPS

Pps
PER      (11) 

 
în care: PER = Price Earning Ratio, Pps = prețul acțiunii (cursul bursier), EPS = câștigul pe acțiune, 
P/BV = Price per Book Value, MC = capitalizarea bursieră, TE = activ net contabil, DY = Dividend 
Yield, Dps = dividendul pe acțiune. 
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4. Scopul evaluării. Disclaimer & Disclosure. 

 
Prezenta evaluare a fost întocmită pentru emitentul Meduman SA, având sediul social în județul 
Maramureș, loc. Vișeu de Sus, str. Eroilor, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J24/34/1991, având cod fiscal 2221644, tel. 0262354430, ISIN ROMEDUACNOR7, în vederea 
determinării prețului care urmează a fi achitat acționarilor care doresc retragerea din societate, 
având în vedere prevederile Legii 151/2014. 
 
Prezenta evaluare este destinată numai scopului exprimat anterior și nu poate fi valorificată și/sau 
menționată în niciun alt scop. 
 
Evaluarea a fost efectuată de Turcaș Florin, evaluator acreditat întreprinderi, înscris în ANEVAR cu 
legitimația 16866. Prezentarea evaluatorului și CV-ul sunt anexate. 
 
Au mai fost realizate două evaluări având același scop, ambele fiind declarate neconforme de 
ANEVAR.  
Prezenta lucrare are în vedere Decizia ASF nr. 01/03.01.2017, care obligă CA al Meduman SA la 
«numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare în 
aceeași termeni de referință...».  
Numirea expertului s-a realizat prin Rezoluția 501/19.01.2017 a Directorului ORC Maramureș, iar 
termenii de referință vizau efectuarea raportului în conformitate cu Legea 151/2014, data 
evaluării fiind 31.12.2014.  
 
Evaluatorul îndeplinește condițiile profesionale și legale: 

a) Este membru ANEVAR, specializarea evaluare întreprinderi, proprietăți imobiliare și 
instrumente financiare; 

b) Are o asigurare de răspundere profesională de minimum 10.000 €. 
 
Evaluatorul este independent în raport cu utilizatorii raportului: 

a) Evaluatorul sau orice persoană implicată cu acesta nu este acționarul, asociatul sau o 
persoană implicată cu părțile interesate sau cu persoanele implicate cu acestea; 

b) Onorariul evaluatorului nu depinde în vreun fel de un acord, aranjament sau înțelegere 
care conferă evaluatorului ori unei persoane implicate cu acesta un stimulent financiar 
pentru concluziile exprimate în evaluare ori pentru finalizarea tranzacției; 

c) Evaluatorul sau orice persoană implicată cu acesta nu este acționar cu poziție 
semnificativă, administrator și nu are o altă funcție cu putere de decizie într-un intermediar 
interesat în tranzacție; 

d) Evaluatorul nu este auditorul financiar al ofertantului și nici persoană implicată cu 
auditorul; 

e) Evaluatorul sau orice persoană implicată cu acesta nu are niciun alt interes financiar legat 
de finalizarea vreunei tranzacții la valoarea evaluată; 

f) Evaluatorul sau orice persoană implicată cu acesta nu are în derulare și nu a derulat în 
ultimele 24 de luni cu emitentul, acționarii săi ori cu persoanele implicate activități 
comerciale, cu excepția celor legate de evaluări. 

 
Solicitantul a declarat, în scopul acestei evaluări, că nu are cunoștință de existența vreunei 
contaminații sau probleme de mediu. Evaluatorul nu a efectuat niciun fel de investigație 
referitoare la utilizările trecute sau prezente, atât pe proprietate cât și pe terenul vecin, pentru a 
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stabili dacă există vreo contaminație, prin urmare valorile sunt estimate presupunând că nu există 
așa ceva. Evaluatorul nu își asumă nicio răspundere pentru existența vreunui contaminant, iar 
dacă, ulterior, se va stabili că acesta există, prezența lui ar putea diminua valorile prezentate în 
prezentul raport. 
 
Evaluatorul nu a făcut vreo investigație și nu a inspectat părțile acoperite, neexpuse sau 
inaccesibile ale activelor. Expertul nu își exprimă nicio opinie asupra stării tehnice a părților 
neinspectate, asupra eventualelor defecte ascunse, iar raportul nu trebuie considerat că validează 
integritatea structurii sau a sistemului clădirilor sau utilajelor. 
 
Acest raport nu va putea fi inclus, în întregime sau parțial, în documente, circulare sau declarații, 
nici publicat sau menționat în alt fel (nu se poate face niciun fel de referințe la raport sau la valori 
incluse în raport, asupra numelui și/sau afilierii profesionale a evaluatorului), fără aprobarea scrisă 
a evaluatorului asupra formei și contextului în care ar putea să apară. 
 
Raportul este confidențial pentru evaluator și pentru utilizatorii menționați și nicio 
responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptată de evaluator față de o terță parte; 
acest raport este realizat numai pentru destinația stabilită. Evaluatorul nu acceptă nicio 
responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru oricare alt 
scop. 

 
Evaluatorul semnează prezentul raport și afirmă că faptele prezentate sunt corecte, că analizele 
prezentate sunt limitate numai la ipotezele prezentate, că onorariul evaluatorului nu este 
condiționat de niciun aspect al raportului și că evaluatorul a întocmit evaluarea în conformitate cu 
standardele profesionale și etice, naționale și internaționale. 
 
Informațiile și datele care stau la baza materialelor prezentate în acest material au fost obținute 
sau provin din surse considerate de încredere, însă evaluatorul nu își asumă responsabilitatea 
pentru eventualele obligații sau pierderi rezultate în urma folosirii acestora.  
 
Acest document nu reprezintă o ofertă sau o propunere de subscriere, și nu poate fi considerat ca 
bază a unui contract sau angajament de orice natură. 
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5. Analiza emitentului 

Având în vedere faptul că evaluarea se adresează societății în cauză și acționarilor acesteia (este 
de uz intern, nefiind opozabilă terților), analiza este succintă și nu prezintă decât aspectele 
importante care influențează asupra valorii evaluate a societății. 

5.1. Generalități 

Caracteristicile fizice și legale ale proprietății 
 
Societatea a fost listată la Bursa Electronică Rasdaq, categoria III-R, fiind o societate pe acțiuni 
deschisă, tranzacționabilă la data evaluării. Drepturile de proprietate ale acționarilor se manifestă 
prin deținerea de acțiuni, care dau drepturi proporționale de vot în AGA și pentru încasarea 
dividendelor. 
Conform informațiilor disponibile pe site-ul Bursei de valori7, ultima structură disponibilă a  
acționariatului societății este următoarea: 
 

 
Tabelul 1. Structura acționariatului 

 
Între timp, evaluatorul are cunoștință, tot de pe site-ul bursei, de tranzacții prin care acționarul 
majoritar a vândut 19,38% din dețineri8, la un preț de 0,25 lei/acțiune, printr-o tranzacție DEAL. 
Conform declarațiilor conducerii emitentului, tranzacția NU s-a efectuat între părți implicate, fapt 
declarat inclusiv către autoritățile pieței de capital. 
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Solicitările de retragere, efectuate în termenul legal, totalizează 44 cereri, însumând 628.248 
acțiuni. În urma rapoartelor de evaluare anterioare, emitentul a achitat 0,68 lei/acțiune tuturor 
acționarilor retrași,  conform comunicatului9 listat pe site-ul emitentului. 
 
Dacă în urma prezentei evaluări vor surveni modificări de preț, regularizarea lor urmează a fi 
efectuată prin decizia emitentului. 
 
Natura societății și istoricul ei 
 
Obiectul de activitate costă din fabricarea produselor farmaceutice de bază: medicamente de uz 
uman și medicamente de uz veterinar; comerț cu ridicata cu produse farmaceutice; transporturi 
interne de mărfuri. 
 
Fabrica a funcționat începând cu anul 1923 ca anexă a unei tăbăcării, fiind profilată pe fabricația 
tananților. În timpul ocupației naziste, a produs armament, fiind dinamitată în 1944. 
În anul 1948 fabrica a fost naționalizată, trecută în patrimoniul statului și încadrată în Centrala 
Industriilor Chimice de Sinteze și Prelucrare. La acea dată fabrica dispunea de instalația de 
extracție și concentrare (parțială) a soluțiilor tanante. 
Între anii 1949–1950 a avut loc reconstrucția fabricii sub denumirea “Taninul Maramureșului”. 
Fabrica și-a reluat activitatea în anul 1950, în 1960 transformându-se în fabrică de alcaloizi. 
În anul 1958 a intrat în funcțiune instalația de fabricație a capsulelor cu medicamente de uz 
veterinar (“FASCIOSAN OVIN”; “AVIPAR”). 
În anul 1959, pe baza procesului tehnologic elaborat de I.C.C.F. BUCUREȘTI s-a realizat instalația de 
fabricație a morfinei (procedeu discontinuu), în locul instalației de fabricare a tananților. 
În perioada 1960–1970 s-a trecut la fabricația unor sortimente de medicamente condiționate 
pentru uz veterinar (pulberi, etc.), iar apoi în perioada 1970–1980 au intrat în fabricație sortimente 
condiționate pentru uz uman (soluții, pulberi, etc.). 
În perioada 1970–1991 fabrica a funcționat ca secție a întreprinderii de medicamente “Terapia” 
Cluj. 
În anul 1985 a intrat în funcțiune o instalație de fabricație a morfinei prin extracție apoasă 
continuă și prelucrarea pe schimbători de ioni. 
Anul 1991 a reprezentat anul desprinderii de Terapia Cluj, noua denumire a societății fiind S.C. 
Meduman Vișeu S.A. 
S.C. Meduman S.A. VISEU s-a înființat ca societate comerciala pe acțiuni la data de 11.02.1991, în 
temeiul Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți 
comerciale și pe baza Hotărârii Guvernului României nr. 1200/12.11.1990 . 
Din luna aprilie 1999 societatea s-a privatizat, pachetul de 40% de acțiuni de la F.P.S. fiind 
adjudecat Asociației  P.A.S. Meduman. 
În perioada 1999-2006 s-au  făcut investiții majore în scopul retehnologizării  secțiilor de producție 
și achiziției de echipamente moderne și competitive pentru Laboratorul de analize fizico-chimice. 
Compania implementează începând cu 2005 un sistem performant de asigurare a calității ce 
implică controlul strict al proceselor de fabricație, pentru fluxul de produse nesterile – forme 
lichide dozate – multidoză (soluții uz intern si extern), iar in 2006 investițiile continuă și pentru 
fluxul de produse nesterile – forme solide dozate – unidoză si multidoză (pulberi uz intern și 
extern), fapt care dovedește  preocuparea de calitatea produselor sale.  
Astfel, in 2005, respectiv 2006 Meduman S.A obține certificatele Good Manufacturing Practice 
(GMP) pentru fluxurile  menționate. 
În 2006, Sistemul de Management al Calității la Meduman S.A este certificat ISO 9001:2000 pentru 
domeniul fabricației de produse medicamentoase de uz uman și veterinar,  de către AEROQ S.A. 
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Din 2006 până în prezent s-a urmărit  modernizarea fluxurilor de fabricație și a spațiilor de lucru, 
instruirea personalului, menținerea sistemului de asigure a calității la cele mai înalte standarde, 
având în plan central orientarea către satisfacția clienților. 
 
Activitatea curentă 
 
Țelul companiei este acela de a rămâne în conștiința colaboratorilor și pacienților ca fiind 
adevărați profesioniști. Scopul principal al Meduman SA este de a oferi tratamente accesibile și de 
calitate pacienților. 
 
În prezent, emitentul produce medicamente de uz veterinar și uman, în laboratoarele proprii, 
dotate corespunzător. 
 

     
Figura 1. Imagini din laboratoarele emitentului 

 
Portofoliul de produse Meduman SA cuprinde următoarele: 

▪ Medicamente uz veterinar 

• ALBASTRU DE METILEN 1% 

• ANTIDIAREIC 

• ASCATRIX - COMPRIMATE 

• ASCATRIX - PULBERE 

• FASCIOXANID 

• MANIS 

• RIVANOL 0,1% 

• TINCTURA DE IOD 
▪ Medicamente uz uman 

• ATENOLOL MEDUMAN 50MG 

• CLAVUSIN 

• N - METOCLOPRAMID 

• N - PARACETAMOL 

• RINOFUG 

• SAPROMED 

• SOLUTIE CONTRA AFTELOR BUCALE 

• SULFAT DE BARIU 
▪ Suplimente alimentare 

• AFTOLIZOL 

• ASCOMED 

• ASPAMED 

• CALCIMED 

• DICARBOMED 

• EXTRACT DIN MUGURI DE PLOP 
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• EXTRACT FLUID DE MUSETEL 

• EXTRACT LICHID DE ALCHEMILLA ( CRETISOARA ) 

• FEROMED 

• FEROMED FARA ZAHAR 

• MEDAZULAN 

• PLOPIMED 

• PLOPISAN 

• PLOPISAN C 

• VITASOL C 
▪ Alte categorii de produse 

• CARMEDOL 

• CLORAMINA T MEDUMAN 

• EDULCOMED 

• FEMINTIM 

• RINOLIN 

• SARE DIETETICA 

• ZAHARINA 
 
Mărcile înregistrate de Meduman SA la OSIM cuprind: 

• SAPROMED 

• SEPTOVAG 

• RINOFUG 

• CLAVUSIN 

• AFTOLIZOL 

• PLOPISAN 

• ASCATRIX 

• SUZOTRIL 

• MANIS 

• FASCIOXANID 
 
Meduman SA înregistrează o creștere constantă a prezentei produselor sale pe piața internă. 
Aceasta se datorează atât orientării către nevoile clienților săi, cât și respectării celor mai ridicate 
standarde ale calității. Principala preocupare a emitentului este aceea de a răspunde cât mai bine 
exigențelor clienților. 
Prioritare pentru stabilirea unei strategii pe termen mediu și lung pe piața interna au fost crearea 
rețelei de marketing, a sistemului de asigurarea calității și asigurarea tuturor condițiilor pentru a 
produce medicamente la standarde impuse de industria farmaceutica. 
  
Compartimentul marketing - distribuție se ocupă de promovarea și comercializarea produselor 
Meduman SA. Beneficiarii sunt depozite, spitale și farmacii, care sunt serviți cu promptitudine, 
corectitudine și seriozitate. 
Echipa de specialiști din firmă stă la dispoziția clienților pentru orice informație legată de calitatea, 
eficienta și siguranța medicamentelor fabricate. 
 
Compartimentul de Farmacovigilența din cadrul Meduman S.A. se ocupa cu monitorizarea 
continuă a siguranței medicamentelor pe care le comercializează.  
Specialiștii din cadrul acestui compartiment colectează, investighează și raportează periodic 
organismelor regulatorii orice informație privind eventualele reacții adverse apărute la 
medicamentele companiei. în scopul evaluării permanente a raportului risc/beneficiu. 
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Meduman S.A, ca deținător al Autorizației de punere pe piața, își asuma în mod activ 
responsabilitatea pentru siguranța și eficacitatea medicamentelor din portofoliu.  
 
Având în vedere specificul produselor fabricate: medicamente de uz uman si de uz veterinar, 
suplimente alimentare, precum si articole de ambalaj din material plastic, conducerea Meduman 
S.A. se angajează să satisfacă cerințele clienților, precum și cerințele legale și cele reglementate, să 
mențină calitatea produselor atât pe plan intern cât și extern, să îmbunătățească continuu 
eficacitatea Sistemului de Management al Calității. 
Fluxurile de fabricație a medicamentelor Meduman SA deține Certificatul de Buna Practică de 
Fabricație (GMP- Good Manufacturig Practice). 
Certificarea GMP reprezintă o garanție a conformității proceselor de producție cu cerințele și 
normele specifice industriei farmaceutice. 
 
Elaborarea unor noi produse și îmbunătățirea proceselor tehnologice ale produselor existente este 
preocuparea principala a Compartimentului cercetare – dezvoltare. Emitentul folosește tehnologii 
moderne pentru a obține produse noi, care oferă soluții pentru un tratament eficient și sigur, în 
acord cu nevoile actuale ale pacienților. 
 
Continuarea dezvoltării forței de vânzări pentru îmbunătățirea reprezentării în piață și creșterea 
numărului de produse reprezintă strategia de dezvoltare a companiei Meduman S.A.  
Creșterea constantă a calității și siguranței produselor companiei a fost permisă de investițiile 
importante în tehnologie și echipamente de ultima generație, de modernizarea spațiilor de 
depozitare și a fluxurilor de fabricație. 
 

 
Figura 2. Organigrama emitentului 

 
 
 
Capacitatea întreprinderii de a obține profit și de a plăti dividende 
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Emitentul a obținut profit în toată perioada analizată (2012 – 2016), dar n-a distribuit dividende. 
Politica conducerii și AGA fiind de a investi pentru a atinge standardele naționale și internaționale 
în domeniu, distribuirea de dividende ar duce la decapitalizarea firmei, fiind astfel de nedorit. 
 

 
Figura 3. Evoluția activității și rezultatelor emitentului 

 
Tranzacțiile anterioare în care au fost implicate drepturile de proprietate ale emitentului 
 
Acțiunile au fost tranzacționate pe piața Rasdaq și nu au avut tunel de preț (limită superioară și 
inferioară de preț). În sinteză, tranzacțiile au avut loc astfel: 
 

An Tranzacții Volum Valoare 
Preț 
minim 

Preț 
maxim 

Preț 
mediu 

2015 Total 115 1.560.660 437.191,43 0,23 0,70 0,28 

2014 Total 39 181.574 46.914,54 0,20 0,34 0,26 

2013 Total 25 93.715 34.455,47 0,28 0,40 0,37 

2012 Total 28 45.718 17.021,61 0,22 0,50 0,37 

2011 Total 67 118.102 65.049,78 0,30 0,62 0,55 

2010 Total 172 242.693 118.744,16 0,21 0,67 0,49 

2009 Total 217 197.083 72.909,71 0,28 0,47 0,37 

2008 Total 453 345.610 235.736,74 0,11 1,25 0,68 

2007 Total 1.328 717.320 999.359,78 0,75 2,43 1,39 

2006 Total 275 351.646 192.499,56 0,30 1,05 0,55 

2005 Total 204 378.268 157.104,74 0,26 0,59 0,42 

2004 Total 119 940.621 315.137,69 0,10 0,93 0,34 

2003 Total 5 7.467 421,29 0,05 0,08 0,06 

2002 Total 8 10.668 383,61 0,03 0,05 0,04 

2001 Total 16 54.184 1.829,77 0,03 0,05 0,03 

2000 Total 31 52.969 1.766,49 0,03 0,05 0,03 

Grand Total 3.102 5.298.298 2.696.526,37 0,03 2,43 0,51 

Tabelul 2. Sinteza tranzacțiilor bursiere 
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Se observă că după criza economică mondială (2007 – 2008), emitentul nu a mai prezentat decât 
un interes sporadic, valoarea propusă acționarilor pentru retragere fiind mai mare decât prețul de 
piață. 
 

 
Figura 4. Graficul bursier al emitentului MEDU  

5.2.  Analiza TOP-DOWN 

Analiza TOP-DOWN este preferată analizei BOTTOM-UP datorită filozofiei acesteia de a privi către 
viitor10. Ea se bazează pe analiza factorilor externi care pot influența evoluția companiei, în 
detrimentul analizei interne, care să fie apoi “pliată” pe condițiile pieței. 
 
Mediul economic 
 
Mediul economic este propice activității societății. 
Domeniu defensiv, farmaceutica va avea mereu căutare, fie că este vorba despre tratament, 
prevenire sau suplimentarea alimentației. 
 
Un studiu11 publicat în 14.11.2016 relevă evoluția sectorului farmaceutic în România: „Conform 
rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim estimează că valoarea medicamentelor 
eliberate către pacienți în România a atins în trimestrul 2 al anului 2016 nivelul de 3,29 miliarde lei 
la preț de distribuție, în creștere cu 16,3% comparativ cu trimestrul 2 al anului 2015. Pentru 
ultimele 12 luni, valoarea medicamentelor eliberate către pacienți în România a atins nivelul de 
11,94 miliarde lei la preț de distribuție, în scădere cu 4,4% față de perioada corespunzătoare (iulie 
2014 – iunie 2015). Pharma & Hospital Report, studiu de referință în analiza pieței farmaceutice, 
este realizat în România începând din 1996. "Creșterea pieței la nivelul trim.2 din 2016 este 
explicabilă din 2 motive: valoarea pieței în trim. 2 din 2015 a fost neobișnuit de mică (datorită 
anunțului de reducere a prețurilor pentru medicamentele pe bază de prescripție începând cu 
01.07.2015), respectiv lărgirea utilizării tratamentului pentru hepatită (care marchează o premieră 
prin impactul semnificativ asupra pieței). La nivelul analizei la 12 luni, scăderea pieței de 
medicamente de 4,4% se datorează scăderii medicamentelor pe bază de prescripție în farmacii 
care a fost de 7,5%. Dacă facem abstracție de introducerea tratamentului pentru hepatită, 
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scăderea acestui segment ar fi fost de 14,8%. Regretăm să constatăm că încă există diferențe mari 
între declarații și realitate; de exemplu, deși reducerea mortalității din cauze cardiovasculare a fost 
sesizată corect ca fiind o prioritate pentru sănătate în România, ne va fi greu să progresăm în 
condițiile în care piața acestor tratamente a scăzut cu 18,6%. În situația actuală, considerăm că 
întreaga metodologie de fixare a prețurilor și de co-plată a medicamentelor trebuie revizuită, însă 
cel mai probabil această sarcină va rămâne o preocupare majoră pentru guvernul rezultat după 
alegeri" a declarat Petru Crăciun, director general Cegedim.” 
 
Și piața mondială se regăsește pe un trend ascendent, după cum rezultă dintr-un studiu recent 
Deloitte12: 
 

 
Figura 5. Evoluția internațională a pieței farmaceutice 

5.3.  Diagnostic economico-financiar 

Considerată fundamentală în elaborarea previziunilor, analiza fundamentală se bazează pe o serie 
de indicatori consacrați. Datele contabile au fost preluate din situațiile financiare publice ale 
emitentului și prelucrate de evaluator. Explicațiile și eventualele corecții economice au fost 
efectuate de evaluator, în urma consultărilor cu conducerea emitentului. Sunt prezentate în 
continuare, în sinteză, principalii parametrii de apreciere a poziției și performanței financiare. 
 

Activ [lei] 2012 2013 2014 2015 2016 

Imobilizări necorporale 1.085.902  1.089.242  1.082.244  1.341.916  3.601.922  

Imobilizări corporale 2.335.454  2.091.822  3.303.588  3.638.796  3.432.871  

Imobilizări financiare           

Imobilizate 3.421.356  3.181.064  4.385.832  4.980.712  7.034.794  

Stocuri 1.878.351  2.001.880  2.029.988  2.269.725  2.368.718  

Creanțe 4.379.829  4.489.437  5.398.210  4.117.127  3.237.286  

Investiții t.s. 263.000  263.000  263.000  263.000  263.000  

Disponibil 44.467  280.848  182.026  190.654  152.141  

Curente 6.565.647  7.035.165  7.873.224  6.840.506  6.021.145  

Cheltuieli in avans           

Total activ 9.987.003  10.216.229  12.259.056  11.821.218  13.055.939  

Pasiv [lei] 2012 2013 2014 2015 2016 

Capital social 2.979.212  2.979.212  2.979.212  2.979.212  2.979.212  

Rezerve 5.528.719  5.829.902  7.587.928  8.037.972  8.037.972  
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Rezultat reportat       -58.967  133.684  

Profit net 301.183  278.150  450.043  195.364  271.559  

Acțiuni proprii       -166.496  -166.496  

Capital propriu 8.809.114  9.087.264  11.017.183  11.153.581  11.422.427  

Provizioane           

Datorii pe termen lung și mediu           

Datorii curente 1.177.889  1.128.965  1.241.873  834.133  1.800.008  

Total datorii 1.177.889  1.128.965  1.241.873  834.133  1.800.008  

Venituri in avans           

Total pasiv 9.987.003  10.216.229  12.259.056  11.821.218  13.055.939  

Tabelul 3. Evoluția pozițiilor bilanțiere 
 

Datele financiare istorice se regăsesc în raportările emitentului postate pe site-ul Bursei13 și în 
documentele furnizate de emitent și se referă la bilanțurile contabile întocmite pentru exercițiile 
financiare 2012 ÷ 2016.  
 
Activele imobilizate corporale ale societății constau în terenuri, clădiri și construcții speciale, 
echipamente și utilaje de uz curent specializate. O analiză detaliată a proprietăților imobiliare este 
prezentată în cadrul abordării prin cost. 
 

 
Figura 6. Ponderile elementelor de activ în totalul activelor societății 

 
Intangibilele constau din mărci și licențe, majoritatea utile în desfășurarea activității. 
Stocurile sunt în majoritate curente, iar creanțele încasabile. 
 
Ponderea datoriilor este reprezentată de cele curente, care urmează a fi plătite în cursul activității 
curente. Începând din 2015, societatea și-a închis linia de credit, astfel încât, la momentul actual, 
emitentul nu are datorii bancare sau asimilate. 
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Figura 7. Ponderile elementelor de pasiv în totalul surselor de finanțare ale societății 

 

 
Figura 8. Evoluția posturilor bilanțiere 

 
Evoluția cifrei de afaceri este fluctuantă, iar rezultatele financiare sunt pozitive pe întregul interval 
studiat. În aceste condiții, continuitatea activității este ipoteza în care va fi realizată prezenta 
evaluare. 
 

 
Figura 9. Evoluția cifrei de afaceri 
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Rezultate [lei] 2012 2013 2014 2015 2016 

Cifra de afaceri  6.363.806  6.131.491  6.231.145  5.911.218  6.317.897  

Alte venituri operationale 96.187  223.210  560.676  456.473  244.645  

Costuri materiale -1.688.724  -1.600.628  -1.661.114  -1.547.672  -1.583.953  

Costuri salariale -3.353.095  -3.405.919  -3.495.973  -3.558.593  -3.578.115  

Amortizari si ajustari -528.485  -352.930  -388.762  -479.021  -500.160  

Alte costuri operationale -482.538  -621.027  -679.060  -537.004  -632.603  

Profit operațional (EBIT) 407.151  374.197  566.912  245.401  267.711  

Venituri financiare 316  5.090  1.727  1.496  44.640  

Cheltuieli financiare -45.764  -46.513  -20.741  -16.072  -1.966  

Profit brut (EBT) 361.703  332.774  547.898  230.825  310.385  

Rezultat extraordinar           

Impozit pe profit -60.520  -54.624  -97.855  -35.461  -38.825  

Rezultat net 301.183  278.150  450.043  195.364  271.560  
EBITDA 935.636  727.127  955.674  724.422  767.871  

Tabelul 4. Contul de profit și pierderi al emitentului 
 

Principalii indicatori de analiză au fost adaptați cerințelor internaționale în domeniu14. Ratele 
financiare sunt prezentate în tabelul următor. Având în vedere faptul că activitatea productivă 
este baza funcționării emitentului, indicatorii financiari sunt deosebit de relevanți. 
 
Rate de profitabilitate Formula 2012 2013 2014 2015 2016 

Rata profitului brut 
Profit brut 

Total venituri 
5,60% 5,23% 8,06% 3,62% 4,70% 

ROE 
Profit net 

Capital propriu 
3,42% 3,06% 4,08% 1,75% 2,38% 

Profit/Activ 
Profit net 

Total activ 
3,02% 2,72% 3,67% 1,65% 2,08% 

ROI 
Profit net 

(Datorii totale + Capital 
propriu) 

3,02% 2,72% 3,67% 1,63% 2,05% 

Profit/VT 
Profit net 

Total venituri 
4,66% 4,37% 6,62% 3,07% 4,11% 

Rotația activelor 
curente 

Total venituri 
Active curente medii 

0,98 0,90 0,86 0,93 1,10 

Rotația capitalului 
Total venituri 

(Total datorii + Capital 
propriu) 

0,65 0,62 0,55 0,53 0,50 

Rate de lichiditate Formula 2012 2013 2014 2015 2016 

Leverage 
Total datorii + 

Provizioane 
Total pasiv 

11,79% 11,05% 10,13% 7,06% 13,79% 

Gearing 
Total datorii + 

Provizioane 
Capital propriu 

13,37% 12,42% 11,27% 7,48% 15,76% 
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Quick ratio 
Total active curente - 

Stocuri 
Total pasive curente 

3,98 4,46 4,71 5,48 2,03 

Current ratio 
Total active curente 

Total pasive curente 
5,57 6,23 6,34 8,20 3,35 

Indicatori bursieri Formula 2012 2013 2014 2015 2016 

EPS 
Profit net 

Nr. mediu de acțiuni 
0,049 0,045 0,073 0,031 0,044 

PER 
Preț pe acțiune 

EPS 
8,24 7,81 3,17 8,26 5,83 

P/BV 
Preț pe acțiune 

Capital propriu 
0,282 0,239 0,130 0,145 0,139 

Total credite și datorii purtătoare de dobânzi [lei] 500.000 500.000 500.000     

Valoarea firmei 
Capitalizare bursieră 

- Disponibil 
+ Total credite 

2.938.209  2.391.494  1.745.513  1.423.086  1.430.565  

Tabelul 5. Rate financiare calculate 
 
Evoluția bursieră nu este nici ea în concordanță cu rezultatele financiare, în ultima perioadă fiind 
pe palier în condițiile în care emitentul acumula regulat profituri. După creșterea spectaculoasă 
până în 2007 și „aterizarea dură” de după criză, MEDU nu a mai recuperat și s-a plafonat la un 
interval de prețuri între 0,2÷0,7 lei/acțiune, cu o medie de 0,32 lei/acțiune, în intervalul temporar 
2009÷2015 (până la delistare). 
 

 
Figura 10. Evoluția cursului bursier MEDU15 

 
Prin urmare, indicatorii financiari sunt relevanți, dar cei bursieri nu prezintă confidență. 
 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 

Număr acțiuni 6.206.691 6.206.691 6.206.691 6.206.691 6.206.691 

Curs bursier 0,4000 0,3500 0,2300 0,2600 0,2550 

Nr. mediu personal 87 83 83 81 81 
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Indicatori de eficiență Formula 2012 2013 2014 2015 2016 

Rata amortizării  
Amortizare 
Costuri operaționale 

9% 6% 6% 8% 8% 

Productivitatea muncii 
[lei/pers.] 

Cifra de afaceri 
Nr. angajați 

73.147 73.873 75.074 72.978 77.999 

Rata de impunere 
globală 

Impozit 
Profit brut 

16,7% 16,4% 17,9% 15,4% 12,5% 

Indicatori bilanțieri Formula 2012 2013 2014 2015 2016 

Hidden Assets 
[lei] 

Capitalizare bursieră 
- Capitaluri proprii 

-6.326.438  -6.914.922  -9.589.644  -9.539.841  -9.839.721  

Capital de lucru 
[lei] 

Active curente 
- Disponibil 
- Datorii curente 

5.343.291  5.625.352  6.449.325  5.815.719  4.068.995  

Activ net contabil 
[lei] 

Total activ 
- Total datorii 

8.809.114  9.087.264  11.017.183  10.987.085  11.255.931  

Tabelul 6. Indicatori financiari și bursieri 
 

5.4.  Concluzii. Diagnostic SWOT general. 

Concluziile generale ale analizei emitentului relevă următorul diagnostic: 
 

Puncte tari. Avantaje. Slăbiciuni 

Nu are credite bancare 
Profit regulat 
Personal bine pregătit 

Active în afara exploatării 
Modernizări necesare 

Oportunități Riscuri 

Domeniu defensiv 
Licențe și mărci proprii 

Concurență acerbă pe piața specifică 

Tabelul 7. Diagnostic SWOT general 
 
În rezumat, emitentul produce medicamente, care mereu vor fi solicitate, indiferent de situația 
economică generală (domeniu defensiv, oarecum protejat de crize). 
Producția se realizează într-o locație fără pretenții, în condiții igienice și sanitare la standarde. 
Piața este asigurată, desfacerea fiind realizată atât direct, cât și prin colaboratori și parteneri 
serioși. 
Perspectivele sunt bune, fără a se întrevedea nimic spectaculos în evoluția societății. 
Societatea s-a adaptat corespunzător diverselor schimbări legislative pe piața medicamentelor, 
fiind decisă să-și consolideze procesul productiv la standarde europene. 
 



 23 

6. Abordări. Reconcilierea valorilor. Analiza de senzitivitate și risc. 

În cadrul SEV 200 Întreprinderi și participații la întreprinderi, se aplică următoarele definiții: 
„C1. În contextul acestor Comentarii se aplică următoarele definiții: 
(a) Valoarea întreprinderii – valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus 
valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare de dobânzi, minus orice numerar sau 
echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii; 
(b) Valoarea capitalurilor proprii – valoarea unei întreprinderi pentru toți proprietarii ei.” 
 
Scopul prezentei evaluări îl reprezintă stabilirea valorii acțiunilor pentru acționarii minoritari. 
 
În acest context, este importantă remarca din SEV 200: „C7. O participație fără drept de control 
poate avea o valoare mai mică decât o participație care asigură dreptul de control.” Cu toate 
acestea, nu este permisă aplicarea de discount-uri (GEV 600 Evaluarea întreprinderii: „62. În cazul 
evaluării acțiunilor emise de o întreprindere realizată pentru retragerea de la tranzacționare a 
acesteia, nu se aplică disconturi pentru lipsa de control, respectiv pentru lipsa de 
lichiditate/vandabilitate.”), deși literatura de specialitate o impune16, 17. 
 
Alături de Standarde, și alte lucrări de referință în domeniu18, 19, 20 recomandă abordările utilizate 
în prezenta evaluare: prin piață (comparație), prin venit (profitabilitate, rentabilitate) și prin cost 
(patrimonială, pe bază bilanțului). 

6.1.  Abordarea prin cost 

Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație este de 6.206.691.  
 
Valoarea nominală este de 0,48 lei/acțiune, corespunzând unui capital social de 2.979.212 lei. 
 
Valoarea contabilă netă a emitentului este de 11.153.581 lei la 31.12.2016. 
 
Pentru evaluarea întreprinderilor, Standardul SEV 200 prevede faptul că:  
 
„C13. Pentru evaluarea unei întreprinderi sau unei participații la capitalul întreprinderii pot fi 
aplicate abordările prin piață și prin venit, descrise în SEV 100 Cadrul general. În mod normal, nu 
poate fi aplicată abordarea prin cost, cu excepția întreprinderilor aflate în stadiul incipient sau 
recent înființate, când profitul și/sau fluxul de numerar nu pot fi determinate în mod credibil și 
dacă există informații de piață adecvate despre activele entității.” 
 
Prin urmare, abordarea prin cost nu poate fi aplicată în cazul de față. Excepții de la această regulă 
sunt specificate în standarde: 
 
„Implementare (SEV 102) 4. Dacă evaluarea se face pentru o participație la capital care dă dreptul 
la lichidarea activelor întreprinderii, se va avea în vedere dacă valoarea totală a activelor, care se 
vând în mod individual în procesul de lichidare, depășește valoarea totală a activelor determinată 
pe ipoteza continuării activității.” 
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Din nou, nu este cazul pentru lucrarea de față, MEDU neavând intenția de vinde active pentru a 
acoperi cererile de retragere. De asemenea, cererile de retragere sunt minoritare, acționarii retrași 
neavând decizie în privința valorificării activelor. 
 
Cât privește tradiționala metodă a evaluării pe baza bilanțului economic corectat, aceasta nu este 
o abordarea propriu zisă în evaluare, astfel încât nu se încadrează în cerințele Legii 151/2014:  
 
„C14. Valoarea anumitor tipuri de întreprinderi, de exemplu, o întreprindere de investiții sau de tip 
holding, poate fi obținută printr-o însumare a valorilor activelor și datoriilor. Aceasta este numită 
uneori „abordarea prin activul net” sau „abordarea prin active”. Aceasta nu este o abordare 
propriu-zisă în evaluare, deoarece valorile activelor și datoriilor individuale se obțin din aplicarea 
uneia sau mai multor abordări principale în evaluare descrise în SEV 100 Cadrul general, înainte de 
a fi însumate.” 
 
Explicația pentru care valoarea activelor nu poate fi considerată o bază logică de evaluare a valorii 
acțiunilor este legată de utilitatea acestora. Proprietățile imobiliare ale emitentului sunt utilizate  
strict în procesului productiv, nefiind destinate vânzării sau închirierii. Astfel, valoarea lor de piață 
(de vânzare sau de închiriere) nu este relevantă, deoarece ele nu pot fi valorificate direct. De 
asemenea, locația actuală nu are nimic special, astfel încât relocarea producției nu are niciun sens 
(nu implică o mai bună utilizarea a proprietăților imobiliare). Prin urmare, singurul element de 
valoare al activelor (inclusiv a celor imobiliare) este acela de a găzdui producția, valoarea lor de 
utilizare fiind reflectată în evaluarea prin venituri (DCF). 

 
Prin urmare, pentru prezenta lucrare, abordarea prin cost nu a putut fi aplicată, în 
conformitate cu standardele de evaluare. 
 
Cu toate acestea, o serie de observații legate de activele emitentului vor fi prezentate aici, pentru 
a fi eventual valorificate ulterior, în cadrul abordării prin venit. 
 
Emitentul a declarat că nu face parte din intențiile lui relocarea activității sau valorificarea 
terenului excedentar, și nici demolarea construcțiilor neviabile. Cu toate acestea, pentru a fi 
corecți față de acționarii care se retrag, evaluatorul trebuie să considere cea mai favorabilă politică 
față de aceștia, respectiv să aprecieze valoarea activelor redundante. 
 
De altfel, și standardele de evaluare (SEV 200) prevăd această abordare: „C26. Când se calculează 
valoarea întreprinderii sau valoarea capitalurilor proprii, trebuie să fie avute în vedere și activele în 
surplus, adică activele din afara exploatării.” 
 
Emitentul deține o singură locație, în Vișeul de Sus, relativ central. Aici se află o serie de construcții 
renovate, care corespund cerințelor standardelor pentru producția de medicamente, figurate în 
colajul din Figura 11: 
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Figura 11. Construcțiile viabile ale emitentului 

 
Magaziile din partea de Sud (din josul imaginii) sunt utilizate în prezent, dar ele pot fi cu ușurință 
relocate în zona de Vest și Nord a amplasamentului. 
 
Alături de acestea, o serie de construcții vechi, iremediabil deteriorate și care nu mai pot fi 
utilizate deloc în vreun proces productiv, se află situate pe teritoriul emitentului: 
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Figura 12. Construcții inutilizabile ale emitentului 

 
Este vorba despre construcții masive, care nu vor mai fi niciodată folosite, care nu pot fi renovate 
și dedicate altor activități: 

• Hala de producție morfină, 

• Magazie metalică, 

• Secția coloane, 

• Centrală termică veche, 

• Măturătoare capete de mac, 

• Magazii, depozite, anexe diverse. 
 
Demolarea acestora poate fi deosebit de costisitoare, emitentul prezentând o ofertă de 100 
eur/mp, mult peste valoarea terenului liber21, 22, 23, 24 (care, în zonă și cu acces din spate, nu 
valorează mai mult de 15 eur/mp). Din acest punct de vedere, construcțiile menționate au valoare 
negativă, întrucât se plătește impozit pe clădiri, nu pot fi valorificate, iar terenul nu poate fi 
eliberat. 
 
Poziția și amplasarea construcțiilor permit teoretic emitentului să-și restrângă activitatea la o 
regiune situată la Nord de pârâul Bob, astfel încât cca. jumătate din teren se constituie în active în 
surplus.  
 
Pentru a stabili dacă terenul în exces, ocupat de construcții care trebuie demolate, are o valoare 
de piață, evaluatorul a considerat și alte oferte de demolare, pentru construcții masive din beton 
armat, așa cum sunt cele mai mari clădiri care nu mai pot fi folosite. Toate ofertele25, 26, 27 
presupun valori cuprinse între 16 euro/mc și 300 lei/mc. Prin urmare, numai demolarea 
construcției pentru scuturătoarea de mac (1.721 mp x h=8 m x 16 eur/mc = 220.288 euro)  implică 
costuri directe mai mari decât valoarea terenului în exces (cca. jumătate din suprafața totală, ≈ 
13.000 mp x 15 eur/mp = 195 000 euro). 
  
Prin urmare, emitentul nu are active nete pozitive în afara exploatării. 

6.2. Abordarea prin venit 

Conform IVS 200: „C22. În abordarea prin venit, pentru estimarea valorii se utilizează diferite 
metode. Aceste metode sunt metoda capitalizării fluxului de numerar sau a beneficiilor și metoda 
fluxului de numerar actualizat.” 
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„C24. Abordarea prin venit implică și estimarea unei rate de capitalizare, atunci când se 
capitalizează venitul sau fluxul de numerar și a unei rate de actualizare, când se actualizează fluxul 
de numerar. În estimarea ratei adecvate se iau în considerare factori, cum ar fi: nivelul ratelor 
dobânzii, ratele rentabilității așteptate de participanții de pe piață pentru investiții similare și riscul 
inerent fluxului de beneficii avute în vedere.” 
 
Rata de capitalizare (cost of equity28) pentru domeniul Healthcare Products, la 2014, era de 9,09%. 
Întrucât emitentul nu are credite bancare, acesta este valoarea WACC. 
Evaluatorul nu a mai considerat riscul de țară, pentru că la stabilirea acestor indicatori au 
participat inclusiv emitenții de pe BVB (ATB, BIO și SCD). 
 
„C26. Valoarea întreprinderii se obține, în mod tipic, prin capitalizarea profiturilor sau a fluxurilor 
de numerar cu o rată de capitalizare sau prin aplicarea unei rate de actualizare determinate 
înainte de luarea în considerare a costurilor serviciului datoriei. Rata de capitalizare sau rata de 
actualizare aplicată este costul mediu ponderat al capitalului aferent unei ponderi adecvate a 
creditelor și a capitalurilor proprii. Pentru a determina valoarea totală a capitalurilor proprii, din 
valoarea întreprinderii se scade valoarea de piață a datoriilor purtătoare de dobânzi. O altă cale de 
determinare în mod direct a valorii capitalurilor proprii este prin cuantificarea fluxului de numerar 
disponibil pentru proprietari. Când se calculează valoarea întreprinderii sau valoarea capitalurilor 
proprii, trebuie să fie avute în vedere și activele în surplus, adică activele din afara exploatării. 
C27. În abordarea prin venit, situațiile financiare istorice ale unei entități de afaceri se utilizează 
deseori ca un reper pentru estimarea venitului sau a fluxului de numerar viitor al întreprinderii. 
Identificarea tendințelor anterioare, prin intermediul analizei ratelor, poate oferi informațiile 
necesare pentru estimarea riscului inerent activității de exploatare a întreprinderii, în contextul 
domeniului de activitate și al previziunilor performanței viitoare.” 
 
Prezenta evaluare prezintă următoarea ipoteză specială: data evaluării este 31.12.2014, dar sunt 
disponibile datele (rezultatele) până la 31.12.2016. Prin urmare, evaluatorul a adaptat prognozele 
din primii doi ani astfel încât să coincidă cu datele financiare efectiv realizate de emitent: situația 
patrimoniului, rezultatele și fluxurile financiare. De altfel, activitatea curentă a firmei se derulează 
relativ constant, ea aflându-se în perioada de croazieră a vieții sale economice. 
 
Activitatea viitoare a fost prognozată pe baza următoarelor ipoteze: 
 

• O creștere rezonabilă a veniturilor și cheltuielilor. Indicii de creștere provin din extrapolarea 
tendințelor trecute, fiind considerați mai rezonabili decât cei prezentați de Comisia de 
Prognoză29, apreciați de evaluator ca fiind mult prea optimiști, chiar nerealiști. 

 

Indici de creștere a veniturilor   3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 

Indici de creștere a cheltuielilor BVC 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

PREVIZIONAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE  2015 2016 2017E 2018E 2019E 

VENITURI din exploatare: 6.367.691 6.562.542 6.759.418 6.894.607 7.032.499 

CIFRA DE AFACERI 5.911.218 6.317.897 6.507.434 6.637.583 6.770.334 

producția vânduta 5.773.051 6.170.126 6.355.230 6.482.334 6.611.981 

mărfuri vândute 138.167 147.771 152.204 155.248 158.353 

- alte venituri 456.473 244.645 251.984 257.024 262.165 

CHELTUIELI pentru exploatare: 5.643.269 5.794.671 5.881.591 5.969.815 6.059.362 
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- mărfuri 146.271 139.880 141.978 144.108 146.269 

- mat. prime și materiale 1.304.650 1.338.343 1.358.418 1.378.794 1.399.476 

- utilități 96.751 105.730 107.316 108.926 110.560 

-salarii 3.558.593 3.578.115 3.631.787 3.686.264 3.741.557 

- alte cheltuieli (terți) 537.004 632.603 642.092 651.723 661.499 

EBITDA 724.422 767.871 877.827 924.792 973.137 

Profit net  192.650 271.559 331.655 354.305 378.115 

Tabelul 8. Previzionarea rezultatelor viitoare 
 

• Fluxurile de numerar necesare producției au fost estimate pe baza previzionării rotațiilor 
posturilor bilanțiere, în concordanță cu valorile istorice și cu concluziile analizei efectuate: 

 

PREVIZIONAREA INDICATORILOR DE GESTIUNE: 2015 2016 2017E 2018E 2019E 

     - Rotația materiilor prime [zile] 11 13 15 17 17 

     - Rotația producției in curs [zile] 2 2 2 2 2 

     - Rotația mărfurilor [zile] 10 10 10 10 10 

- Rotația creanțelor comerciale [zile] 60 67 67 70 75 

- Rotația altor creanțe [zile] 10 5 5 5 5 

- Rotația furnizorilor [zile] 40 40 35 30 30 

- Rotația altor datorii [zile] 10 8 2 2 2 

Tabelul 9. Previzionarea indicatorilor de gestiune 
 

• În aceste ipoteze, fondul de rulment necesar desfășurării activității curente prezintă 
următoarele valori, considerate normale pentru emitent, în corelație cu evoluțiile trecute: 

 

PREVIZIONAREA FONDULUI DE RULMENT 2015 2016 2017E 2018E 2019E 

furnizori 579.827 1.604.723 1.536.351 1.457.905 1.468.817 

stocuri 2.269.725 2.368.718 2.417.357 2.463.355 2.473.902 

creanțe comerciale 3.933.635 2.572.272 2.607.064 2.685.509 2.803.713 

disponibilități 453.655 415.141 643.839 969.185 1.453.368 

variația disponibilităților 8.629 -38.514 228.698 325.346 484.184 

variația FR -636.321 -1.744.008 257.216 203.959 118.931 

CFDCI 248.667 -81.188 186.698 283.346 442.184 

alte datorii 257.020 195.044 92.227 92.940 93.667 

Tabelul 10. Previzionarea Cash-Flow-ului disponibil pentru firmă 
 
Ipotezele considerate conduc la imagini ale poziției financiare a emitentului prezentate în tabelele 
următoare, considerate raționale de evaluator, în concordanță cu istoricul firmei și cu 
perspectivele sale, așa cum rezultă din analiza efectuată. 
 
Valoarea reziduală a rezultat din capitalizarea fluxului din ultimul an. Abordarea este rațională, 
având în vedere faptul că activitatea este de așteptat să continue în același ritm și după perioada 
de previziune explicită. 
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[lei] 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 

Imobilizări necorporale 1.085.902 1.089.242 1.082.244 1.341.916 3.601.923 3.601.923 3.601.923 3.601.923 

Imobilizări corporale 2.335.454 2.091.822 3.303.588 3.638.796 3.432.871 3.278.612 3.103.612 2.878.612 

- terenuri 92.332 92.332 89.545 89.545 89.545 89.545 89.545 89.545 

- clădiri și construcții speciale 895.074 806.456 2.228.104 2.215.919 1.820.563 1.616.793 1.413.023 1.209.253 

- echipamente 1.156.463 1.001.449 794.354 529.331 1.219.829 1.572.274 1.601.044 1.579.814 

- investiții in curs 191.585 191.585 191.585 804.001 302.934 0 0 0 

Imobilizări financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 

Active imobilizate 3.421.356 3.181.064 4.385.832 4.980.712 7.034.794 6.880.535 6.705.535 6.480.535 

Stocuri 1.878.351 2.001.880 2.029.988 2.269.725 2.368.718 2.417.357 2.463.355 2.473.902 

- materii prime si materiale consumabile 538.351 586.629 466.897 270.373 275.408 317.816 359.535 365.718 

- producția in curs 27.682 16.520 14.070 22.972 12.166 13.205 13.918 14.645 

- alte stocuri 1.312.318 1.398.731 1.549.021 1.976.380 2.081.144 2.086.337 2.089.903 2.093.540 

Creanțe 4.379.829 4.489.437 5.398.210 4.117.126 3.237.045 3.274.433 3.354.662 3.474.684 

- cu caracter comercial: 4.356.649 4.436.926 5.343.905 3.933.635 2.572.272 2.607.064 2.685.509 2.803.713 

- alte creanțe 23.180 52.511 54.305 183.491 664.773 667.369 669.152 670.971 

Disponibilități și plasamente TS 307.467 543.848 445.026 453.655 415.141 643.839 969.185 1.453.368 

Cheltuieli in avans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Active circulante 6.565.647 7.035.165 7.873.224 6.840.506 6.020.904 6.335.629 6.787.201 7.401.954 

TOTAL ACTIV 9.987.003 10.216.229 12.259.056 11.821.218 13.055.698 13.216.164 13.492.736 13.882.489 

Capital social 2.979.212 2.979.212 2.979.212 2.979.212 2.979.212 2.979.212 2.979.212 2.979.212 

Rezerve si alte fonduri 5.662.247 5.940.397 6.390.440 6.357.628 6.629.188 6.960.843 7.315.148 7.693.263 

Reevaluări 167.655 167.655 1.647.531 1.647.531 1.647.531 1.647.531 1.647.531 1.647.531 

Capitaluri proprii 8.809.114 9.087.264 11.017.183 10.984.371 11.255.931 11.587.586 11.941.891 12.320.006 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 

Credite termen lung și mediu  0 0 0 0 0 0 0 0 

Datorii pe termen scurt: 1.177.889 1.128.965 1.241.873 836.847 1.799.767 1.628.578 1.550.845 1.562.484 

- credite TS 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 

- furnizori 380.322 337.691 429.850 579.827 1.604.723 1.536.351 1.457.905 1.468.817 

- alte datorii 297.567 291.274 312.023 257.020 195.044 92.227 92.940 93.667 

Venituri in avans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total datorii 1.177.889 1.128.965 1.241.873 836.847 1.799.767 1.628.578 1.550.845 1.562.484 

TOTAL PASIV 9.987.003 10.216.229 12.259.056 11.821.218 13.055.698 13.216.164 13.492.736 13.882.489 

Tabelul 11. Bilanțul previzionat 
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[lei] 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 

Venituri din exploatare 6.459.993 6.354.701 6.791.821 6.367.691 6.562.542 6.759.418 6.894.607 7.032.499 

- venituri din producția vândută 6.228.995 5.999.163 6.099.758 5.773.051 6.170.126 6.355.230 6.482.334 6.611.981 

- venituri din vânzare mărfuri 134.811 132.328 131.387 138.167 147.771 152.204 155.248 158.353 

- alte venituri operaționale 96.187 223.210 560.676 456.473 244.645 251.984 257.024 262.165 

Cifra de afaceri 6.363.806 6.131.491 6.231.145 5.911.218 6.317.897 6.507.434 6.637.583 6.770.334 

Indice anual de variație a cifrei de afaceri   -3,7% 1,6% -5,1% 6,9% 3,0% 2,0% 2,0% 

Cheltuieli de exploatare 6.052.842 5.980.504 6.224.909 6.125.004 6.294.831 6.406.591 6.514.815 6.624.362 

- mărfuri 127.698 125.448 124.411 146.271 139.880 141.978 144.108 146.269 

- mat. prime și materiale 1.437.109 1.343.153 1.440.525 1.304.650 1.338.343 1.358.418 1.378.794 1.399.476 

- utilități 123.917 132.027 96.178 96.751 105.730 107.316 108.926 110.560 

- salarii 3.353.095 3.405.919 3.495.973 3.558.593 3.578.115 3.631.787 3.686.264 3.741.557 

- alte cheltuieli  482.538 627.435 679.060 537.004 632.603 642.092 651.723 661.499 

Amortizări 528.485 346.522 388.762 481.735 500.160 525.000 545.000 565.000 

Rezultat din exploatare (EBIT) 407.151 374.197 566.912 242.687 267.711 352.827 379.792 408.137 

EBITDA 935.636 720.719 955.674 724.422 767.871 877.827 924.792 973.137 

Venituri financiare 316 5.090 1.727 1.496 44.639 44.000 44.000 44.000 

- din dobânzi 1 1 1 0 0 0 0 0 

- din participații deținute (dividende) 0 0 0 0 0 0 0 0 

- din diferențe favorabile de curs 0 0 0 0 40.002 40.000 40.000 40.000 

- alte venituri financiare 315 5.089 1.726 1.496 4.637 4.000 4.000 4.000 

Cheltuieli financiare 45.764 46.513 20.741 16.072 1.966 2.000 2.000 2.000 

- privind dobânzile 44.845 43.991 18.511 13.080 0 0 0 0 

- privind dif. nefavorabile de curs 0 0 0 0 1.966 2.000 2.000 2.000 

- alte cheltuieli financiare 919 2.522 2.230 2.992 0 0 0 0 

Rezultat financiar -45.448 -41.423 -19.014 -14.576 42.673 42.000 42.000 42.000 

Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rezultat extraordinar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Profit brut 361.703 332.774 547.898 228.111 310.384 394.827 421.792 450.137 

Impozit pe profit 60.520 54.624 97.855 35.461 38.825 63.172 67.487 72.022 

PROFIT NET 301.183 278.150 450.043 192.650 271.559 331.655 354.305 378.115 

Tabelul 12. Previzionarea rezultatelor 
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[lei] 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017E/2016 2018E/2017E 2019E/2018E 

Rezultatul brut  din exploatare (EBIT) 374.197 566.912 242.687 267.711 352.827 379.792 408.137 

Impozit pe profit 54.624 97.855 35.461 38.825 63.172 67.487 72.022 

Amortizarea in cursul anului 346.522 388.762 481.735 500.160 525.000 545.000 565.000 

Variația capitalului de lucru: 282.061 823.973 -636.321 -1.744.008 257.216 203.959 118.931 

Variația stocurilor - total  123.529 28.108 239.737 98.993 48.639 45.998 10.547 

- materii prime si materiale consumabile 48.278 -119.732 -196.524 5.035 42.408 41.719 6.183 

- produse finite si in curs -11.162 -2.450 8.902 -10.806 1.039 713 727 

- mărfuri și ambalaje 86.413 150.290 427.359 104.764 5.193 3.566 3.637 

Variația creanțelor - total 109.608 908.773 -1.281.084 -880.081 37.388 80.229 120.022 

- cu caracter comercial 80.277 906.979 -1.410.270 -1.361.363 34.792 78.446 118.204 

- alte creanțe 29.331 1.794 129.186 481.282 2.596 1.783 1.819 

Variația datoriilor nefinanciare (de exploatare) - total -48.924 112.908 94.974 962.920 -171.189 -77.733 11.639 

- furnizori -42.631 92.159 149.977 1.024.896 -68.372 -78.446 10.911 

- alte datorii -6.293 20.749 -55.003 -61.976 -102.817 713 727 

      Variația creditelor pe termen scurt si a dobânzilor (si/sau linie de credit) 0 0 -500.000 0 0 0 0 

Variația conturilor de venituri si cheltuieli in avans 0 0 0 0 0 0 0 

Variația imobilizărilor (D IMO) -240.292 -442.763 1.076.615 2.554.242 370.741 370.000 340.000 

Achiziții imobilizări necorporale 3.340 -6.998 259.672 2.260.007 0 0 0 

Achiziții imobilizări corporale  -243.632 -435.765 816.943 294.235 370.741 370.000 340.000 

- terenuri 0 -2.787 0 0 0 0 0 

- clădiri și construcții speciale -88.618 -225.883 469.550 104.804 321.230 341.230 361.230 

- echipamente -155.014 -207.095 -265.023 690.498 352.445 28.770 -21.230 

- investiții în curs 0 0 612.416 -501.067 -302.934 0 0 

Achiziții imobilizări financiare 0 0 0 0 0 0 0 

Flux net de numerar pentru firma [CFD pentru capitalul investit] 624.326 476.609 248.667 -81.188 186.698 283.346 442.184 

Variația creditelor pe termen lung 0 0 0 0 0 0 0 

Flux net de numerar disponibil pentru acționari [CFD pentru capitalul propriu] 624.326 476.609 248.667 -81.188 186.698 283.346 442.184 

Tabelul 13. Previzionarea fluxului de numerar
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 În baza acestor rezultate, calculul valorii companiei prin abordarea DCF (Discounted Cash Flow) 
rezultă după cum urmează: 
 
Abordarea pe baza de venit 2015 2016 2017E 2018E 2019E 

Cash-flow la dispoziția capitalului investit [CFDCI -firma-] [lei] 248.667 -81.188 186.698 283.346 442.184 

Valoare neta realizabila active in afara exploatării [lei] 0 
    

CFDCI firma - [din ultimul an de prognoza] [RON] 442.184 
    

Costul nominal mediu ponderat al capitalului -cmpc [%] 9,09% 
    

Valoare reziduala - CFD firma -[RON] 4.864.508 
    

Valoare reziduala actualizata - cmpc [RON] 3.148.577 
    

Valoare VCFDfirma [RON] 3.938.383 
    

Valoare unitara - CFDCI firma [RON/acțiune] 0,6345 
    

Tabelul 14. Calculul valorii companiei prin abordarea DCF 
 
Având în vedere că emitentul nu are credite bancare, valoarea DCF pentru firmă coincide cu cea 
pentru acționari. 
 

Evaluatorul a decis să considere valoarea DCF, respectiv 0,6345 lei/acțiune, în 
procesul de reconciliere în vederea determinării valorii acțiunilor. 
 
Trebuie menționat că valoarea obținută este superioară celei rezultate din 
capitalizarea directă a profitului net mediu prognozat, care ar fi rezultat de 0,5418 
lei. Aceasta se datorează faptului că prognozele luat în calcul prevăd un profit mai 
mare decât media celor realizate în trecut (dar situat în limitele rezultatelor istorice). 
 

6.3. Abordarea prin piață 

Conform SEV 200: „C15. Abordarea prin piață compară întreprinderea subiect cu întreprinderi, 
participații la capital și acțiuni similare, care au fost tranzacționate pe piață, precum și cu orice 
tranzacții relevante cu acțiuni ale aceleiași întreprinderi. O indicație asupra valorii poate proveni 
și din tranzacțiile sau ofertele anterioare aferente oricărei componente a întreprinderii. 
C16. Trei din cele mai uzuale surse de date utilizate în abordarea prin piață sunt piețele de capital 
pe care se tranzacționează participațiile la capitalurile unor întreprinderi similare, piața achizițiilor 
de întreprinderi pe care se cumpără și se vând întreprinderi în ansamblul lor, precum și tranzacțiile 
anterioare sau ofertele de tranzacții de acțiuni ale întreprinderii subiect.” 
 
O primă posibilitate de aplicare a abordării este prin prisma indicatorilor bursieri. 
 
„C19. În urma analizei întreprinderilor cotate la bursă sau a tranzacțiilor efective se calculează 
ratele de evaluare, care, de obicei, reprezintă prețul împărțit la unele forme de venit sau la activele 
nete.” 
 
Însă aplicarea indicatorilor bursieri, în special pe piața românească, nu este indicată, cel puțin din 
motivele care vor fi prezentate în continuare. 
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Tabelul 15. Statistica principalilor indicatori BVB 

 

 

 

 
Figura 13. Distribuția indicatorilor bursieri30 

 

Mean 0,697435897

Standard Error 0,08465822

Median 0,63

Mode 0,44

Standard Deviation 0,747681153

Sample Variance 0,559027106

Kurtosis 2,55362187

Skewness 0,656933152

Range 4,55

Minimum -1,47

Maximum 3,08

Sum 54,4

Count 78

PBV

Mean 24,09417722

Standard Error 9,246958969

Median 8,5

Mode #N/A

Standard Deviation 82,18876908

Sample Variance 6754,993763

Kurtosis 35,68080245

Skewness 5,852457341

Range 599,42

Minimum -16,82

Maximum 582,6

Sum 1903,44

Count 79

PER

Mean 8,047021277

Standard Error 1,667354336

Median 5,21

Mode 5,21

Standard Deviation 11,43080543

Sample Variance 130,6633127

Kurtosis 22,99689928

Skewness 4,422115083

Range 71,8

Minimum 0,93

Maximum 72,73

Sum 378,21

Count 47

DIVY
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Analiza statistică a datelor relevă faptul că distribuția lor nu permite nici măcar un grad minim de 
confidență (încredere) în valorile rezultate. Distribuția nu este normală, gaussiană, nefiind posibilă 
utilizarea mediei, respectiv a abaterii medii pătratice, pentru stabilirea valorii centrale, respectiv a 
intervalului de încredere a rezultatelor: 

• Reprezentarea grafică a datelor se înscrie cel mai bine în ceea ce se numește distribuție 
discretă dreptunghiulară31, fiecare dintre valorile din grafic având probabilitate egală de 
apariție;  

• Prin urmare, datele sunt inutilizabile pentru estimarea corectă a valorii unui emitent, 
evaluatorul putând selecta orice valoare din interval, toate fiind echi-probabile. Dispersia 
foarte mare a datelor și ecartul exagerat între valorile extreme (heavy tail) implică faptul că 
abaterile față de medie sunt inacceptabil de mari; 

• În intervalul de două dispersii în jurul mediei, (μ±σ), ar trebui să fie cuprinse 96% dintre 
rezultate, dacă distribuția ar fi normală32. În cazul PER-ului, în intervalul (0,613; 0,782) sunt 
cuprinse numai 15 din cele 78 valori totale (19% din date), ceea ce înseamnă că este foarte 
probabil ca valoarea PER-ului unui emitent să fie îndepărtată de medie; 

• Ponderarea cu capitalizarea bursieră (pentru a stabili valoarea de referință a indicatorului 
pentru întreaga piață) este cu atât mai nerecomandată, pentru că un emitent cu capitalizare 
mare și indicator situat în marginea intervalului va atrage îndepărtarea rezultatului de medie. 

 
Identificarea de alte firme comparabile (apropiate ca structură de active, activitate, grad de 
îndatorare, etc, aflate în situație economică similară), nu a condus la rezultate credibile.  
 
De altfel, Standardul SEV 200 specifică faptul că: „C20. Analiștii pieței utilizează în mod frecvent 
„uzanțele” de evaluare (bazate pe formule simple de evaluare rezultate din practică n. t.), ca fiind o 
procedură prescurtată a abordării prin piață. Totuși, ar trebui să nu se atribuie o importanță 
semnificativă indicațiilor asupra valorii rezultate din utilizarea unor astfel de uzanțe, cu excepția 
cazului în care se poate dovedi că vânzătorii și cumpărătorii le acordă o mare credibilitate. Acolo 
unde este cazul, ar trebui să se facă o verificare încrucișată, utilizând cel puțin încă o altă metodă.” 
 
Comparația cu tranzacțiile cu propriile acțiuni rămâne singura metodă realistă de stabilire a 
prețului acțiunilor minoritare. Tranzacțiile recente sunt relevante pentru stabilirea valorii 
acțiunilor minoritare. 
 
Sunt numeroase argumente care pot fi aduse în favoarea acestei abordări. Iată câteva dintre ele, 
prezentate pe cazul general al firmelor listate. 
 
Baza legală pentru stabilirea valorii de piață a acțiunilor 
 
Principalele prevederi normative/legislative care precizează modul de calcul al valorii acțiunilor 
cotate sunt prezentate în cele ce urmează. În cazul acțiunilor listate și tranzacționate se prevede, 
fără excepție, considerarea valorii de piață ca valoare de referință pentru evaluarea pachetelor 
minoritare, așa cum este cazul și în evaluarea de față. 
 
Regulamentul CNVM nr. 9/201433: 
„Art. 235. - (2) Evaluarea instrumentelor financiare admise pe piața RASDAQ și aflate în portofoliul 
O.P.C.V.M. vor fi evaluate conform prețului de referință calculat în ziua "T" stabilit de Bursa de 
Valori București (BVB), respectiv: 
a) prețul de închidere din ziua "T" pentru segmentul de piață "RGBS"; 
b) prețul mediu din ziua "T" pentru segmentul de piață "XMBS", respectiv segmentul "UNLS" (din 
cadrul pieței BVB).;”.  
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De altfel, toate fondurile de investiții evaluează acțiunile cotate și tranzacționate în ultimele 30 zile 
la valoarea de piață, cotația BVB. 
 
Standardul Internațional de Raportare Financiară 13. Evaluarea la valoarea justă34: 
„69...În toate cazurile, dacă există un preț cotat pe o piață activă (adică date de intrare de nivel 1) 
pentru un activ sau o datorie, o entitate trebuie să utilizeze acel preț fără a-l ajusta atunci când 
evaluează valoarea justă, cu excepția prevederilor de la punctul 79. 
77. Un preț cotat pe o piață activă oferă cea mai sigură dovadă a valorii juste și, ori de câte ori este 
disponibil, trebuie utilizat fără ajustări pentru evaluarea valorii juste, cu excepția cazului de la 
punctul 79.”  
Standardul menționează că: „9. Prezentul IFRS definește valoarea justă drept prețul încasat pentru 
vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție normală între 
participanți pe piață, la data de evaluare.” Această definiție se încadrează în obiectivele evaluării 
acțiunilor pentru delistare. 
De asemenea, se definește piața activă astfel: „o piață pe care tranzacțiile cu activul sau datoria în 
cauză au loc la un volum și cu o frecvență suficiente pentru a oferi informații de preț în mod 
constant.” 
Reiterăm faptul că evaluatorul a verificat acest aspect, volumul de tranzacții din ultimele 6 luni, 
considerat drept comparabilă, fiind mai mare decât volumul solicitărilor de retragere (volumul 
acțiunilor evaluate). 
 
Standardele de Evaluare ANEVAR, 2014. GME 600: 
„Abordarea prin piață. 25. Conform C15, SEV 200, abordarea prin piață compară întreprinderea 
subiect cu alte întreprinderi similare, cu participații la întreprinderi similare tranzacționate pe 
piață, precum și cu orice tranzacții relevante cu participații ale întreprinderii subiect.  
30. Când în evaluare sunt utilizate informații despre tranzacțiile anterioare ale întreprinderii, pot fi 
necesare ajustări ale acestora pentru a lua în considerare modificările survenite în economie, în 
domeniul de activitate și în întreprinderea respectivă. Tranzacțiile anterioare pot fi considerate ca 
fiind comparabile, numai dacă ajustările pot fi argumentate, și în urma ajustărilor rezultă valori 
care pot fi considerate a fi realizabile în contextul economic general și specific, valabil la data 
evaluării.”  
 
Fiind comparabile ca volum, derulate recent și fără a implica părți afiliate, tranzacțiile din ultimii 
ani reprezintă o bază credibilă pentru stabilirea prețului de piață al acțiunilor. Contextul economic 
fiind nemodificat, corecțiile nu au fost necesare și nici nu pot fi  justificate credibil. 
 
GME 600 Evaluarea întreprinderii: 
„15. Culegerea datelor trebuie să se bazeze pe surse și baze de date credibile și relevante la data 
evaluării. De asemenea, în raportul de evaluare este necesară prezentarea cu acuratețe a surselor 
din care au provenit datele utilizate de evaluator în calculul și raționamentul său. În cadrul 
procesului de culegere a datelor se recomandă ca evaluatorul de întreprinderi să ia în considerare 
următorii factori:... 
j) tranzacțiile anterioare în care au fost implicate participații ale întreprinderii subiect al evaluării;” 
 
Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului35: 
„Articolul 5. Protecția acționarilor minoritari, oferta obligatorie și prețul echitabil. 4) Se consideră 
preț echitabil prețul cel mai ridicat plătit pentru aceleași valori mobiliare de către ofertant sau de 
către persoane care acționează în mod concertat cu acesta, pe parcursul unei perioade, 



 36 

determinate de statele membre, de minim șase luni și maxim doisprezece luni care preced oferta 
prevăzută la alineatul (1).... 
Sub rezerva respectării principiilor generale enunțate la articolul 3 alineatul (1), statele membre 
pot să-și autorizeze autoritățile de control să modifice prețul prevăzut la primul paragraf în 
circumstanțe și în conformitate cu criterii clar determinate. În acest sens, pot elabora o listă de 
circumstanțe în care prețul cel mai ridicat se poate modifica în sus sau în jos, de exemplu dacă 
prețul cel mai ridicat a fost stabilit prin acord între cumpărător și un vânzător, dacă prețurile de 
piață ale valorilor mobiliare în cauză au fost manipulate, dacă prețul de piață în general sau 
anumite prețuri de piață în special au fost afectate de evenimente excepționale sau pentru a 
permite salvarea unei societăți aflate în dificultate. Statele membre pot, de asemenea, să 
definească criteriile care trebuie utilizate în aceste cazuri, de exemplu valoarea medie de piață pe 
parcursul unei anumite perioade, valoarea de lichidare a societății sau alte criterii obiective de 
evaluare utilizate în general în analiza financiară.” 
 
IOSCO, International Organization Of Securities Commissions, indică clar36 faptul că activele cotate 
trebuiesc evaluate prin marcarea la piață:  „The value of such (complex and hard-to-value assets, 
nota mea) assets cannot be determined by using quoted prices (so-called mark-to-market), but 
instead CIS may rely on internal techniques which imply management’s judgment (so-called mark-
to-model).” 
 
Alte referințe bibliografice  
 
Numeroase lucrări evidențiază marcarea la piață ca fiind similară cu valoarea de piață a acțiunilor 
listate.  
 
Shapiro (2013) consideră că valoarea tranzacțiilor anterioare este o bază solidă pentru aprecierea 
prețului de piață al acțiunilor37: „Although the aim of the valuer is to provide an estimate of market 
value, it should not be assumed that each valuer’s opinion will be the same. Different valuers could 
arrive at different opinions of value because they are making estimates and there is normally 
room, within limits, for differences of opinion. Under stable market conditions, because market 
prices result from estimates of value made by buyers and sellers on the basis of prices previously 
paid for other similar interests, the differences should be relatively small.”. 
 
Choudhry (2010) arată că: „In a free market economy, which apart from a handful of exceptions is 
now the norm for all countries around the world, the capital market exhibits the laws of supply and 
demand. This means that the market price of finance is brought into equilibrium by the price 
mechanism.”38 
 
În materialul Mark-to-Market and Mark-to-Model. Challenges for the Money Market Funds 
Industry39, emis de PricewaterhouseCoopers în 2014, se menționează că: „Both US GAAP and IFRS 
recognise that price quotations in an active market are the best evidence of fair value and must be 
used, in priority to other valuation techniques such as mark-to-model methods, when they exist. 
This hierarchy is also encouraged within IOSCO’s policy recommendations for MMFs.” 
 
În absența unei activități susținute de tranzacționare, evaluatorul a decis să considere toate 
tranzacțiile desfășurate din 2010 până în 2014 (data evaluării), pentru a stabili un preț bursier de 
referință. Motivul considerării acestor date îl constituie faptul că numărul total de acțiuni 
tranzacționate (681.802) este similar celor care au solicitat retragerea (628.248). 
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Expertul menționează că valoarea medie este superioară prețului transferului a 1.203.033 acțiuni, 
realizat la 0,25 lei/acțiune, între părți neafiliate, la 01.09.2015. 
 
Abordarea bazată pe comparația cu propriile acțiuni a fost aplicată emitentului prin 
considerarea mediei din ultimii ani.  
 
Tranzacțiile sunt prezentate tabelul următor. 

Data Piața Tranzacții Volum Valoare 
Preț 

deschidere 
Preț 

minim 
Preț 

maxim 
Preț 

mediu 
Preț 

închidere 

30.12.2014 RGBS 1 50.000 11.500,00 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

29.12.2014 RGBS 3 78.600 20.328,00 0,27 0,23 0,27 0,26 0,23 

04.12.2014 RGBS 2 1.000 265,50 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

03.11.2014 RGBS 1 1.000 340,00 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

30.10.2014 RGBS 1 1.700 510,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

02.10.2014 RGBS 1 1.500 442,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

30.09.2014 RGBS 2 1.500 439,50 0,30 0,29 0,30 0,29 0,29 

03.09.2014 RGBS 3 2.000 580,00 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

28.08.2014 RGBS 3 4.000 1.140,00 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

27.08.2014 RGBS 2 1.000 285,00 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

25.08.2014 RGBS 1 400 118,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

21.08.2014 RGBS 2 600 177,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

20.08.2014 RGBS 2 1.100 325,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

18.08.2014 RGBS 2 3.100 919,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

01.08.2014 ODBS 1 50 14,50 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

31.07.2014 RGBS 2 11.400 3.364,14 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

21.07.2014 RGBS 1 1.000 299,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

15.07.2014 RGBS 1 300 81,00 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

15.07.2014 ODBS 1 67 13,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

01.07.2014 RGBS 1 10.000 2.500,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

17.06.2014 RGBS 1 400 100,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

13.05.2014 RGBS 1 2.500 700,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

25.03.2014 RGBS 1 500 150,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

24.02.2014 RGBS 1 2.500 750,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

04.02.2014 ODBS 1 357 71,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

28.01.2014 RGBS 1 5.000 1.500,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

30.12.2013 RGBS 1 500 175,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

27.12.2013 RGBS 2 30.000 9.945,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

18.12.2013 RGBS 1 500 175,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

11.12.2013 RGBS 1 47.500 19.000,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

11.12.2013 ODBS 1 233 93,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

21.11.2013 ODBS 1 300 108,00 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

18.11.2013 RGBS 4 3.500 1.391,50 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 

27.08.2013 RGBS 2 1.000 399,75 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

21.08.2013 ODBS 1 14 3,92 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

10.07.2013 RGBS 4 7.000 2.065,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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22.03.2013 ODBS 2 734 256,90 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

13.03.2013 RGBS 2 1.000 400,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

13.03.2013 ODBS 1 234 81,90 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

11.03.2013 RGBS 1 1.000 300,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

18.01.2013 ODBS 1 200 60,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

07.12.2012 RGBS 1 23.000 9.200,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

07.12.2012 ODBS 1 2 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

15.11.2012 RGBS 1 500 199,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

12.11.2012 ODBS 1 367 106,43 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

01.11.2012 RGBS 1 500 200,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

11.10.2012 RGBS 4 3.000 810,00 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

18.09.2012 RGBS 2 1.000 247,55 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

18.09.2012 ODBS 1 100 25,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

04.09.2012 RGBS 4 5.500 1.280,15 0,22 0,22 0,32 0,23 0,32 

04.09.2012 ODBS 1 494 108,68 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

29.06.2012 RGBS 1 2.500 539,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

21.05.2012 RGBS 1 2.500 1.225,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

11.05.2012 ODBS 1 400 172,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

09.04.2012 RGBS 1 1.000 500,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

05.04.2012 ODBS 2 821 410,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

30.03.2012 RGBS 2 2.000 1.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

29.03.2012 RGBS 1 1.000 490,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

28.03.2012 RGBS 1 1.000 490,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

09.02.2012 ODBS 1 34 17,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

07.12.2011 RGBS 2 1.000 500,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

06.12.2011 RGBS 4 9.000 4.500,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

30.11.2011 RGBS 2 4.500 2.250,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

08.11.2011 ODBS 1 200 90,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

07.09.2011 ODBS 1 357 107,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

02.09.2011 RGBS 1 500 250,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

05.08.2011 RGBS 1 1.000 460,00 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

22.07.2011 RGBS 1 4.000 1.840,00 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

06.07.2011 RGBS 2 9.000 4.050,05 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

06.07.2011 ODBS 1 158 72,68 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

01.07.2011 RGBS 1 500 270,00 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

30.06.2011 RGBS 1 500 200,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

27.06.2011 RGBS 1 500 200,05 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

27.06.2011 ODBS 1 214 85,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

22.06.2011 ODBS 1 100 50,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

26.05.2011 ODBS 1 93 46,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

10.05.2011 RGBS 2 2.500 1.250,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

02.05.2011 RGBS 3 10.000 5.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

29.04.2011 RGBS 1 1.500 855,00 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

21.04.2011 RGBS 2 2.500 1.440,00 0,58 0,57 0,58 0,58 0,57 

21.04.2011 ODBS 1 300 171,00 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
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14.04.2011 RGBS 1 1.000 580,00 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

14.04.2011 ODBS 1 200 110,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

07.04.2011 ODBS 1 357 203,49 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

05.04.2011 ODBS 1 367 216,53 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

01.04.2011 ODBS 1 357 214,20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

31.03.2011 RGBS 1 3.000 1.800,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

31.03.2011 ODBS 1 300 180,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

22.03.2011 ODBS 3 1.034 616,73 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 

17.03.2011 ODBS 1 221 128,18 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

10.03.2011 RGBS 4 38.500 23.100,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

10.03.2011 ODBS 1 300 174,00 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

09.03.2011 ODBS 1 367 212,86 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

02.03.2011 ODBS 1 367 216,53 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

22.02.2011 RGBS 1 1.000 600,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

16.02.2011 RGBS 1 5.000 3.000,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

09.02.2011 ODBS 1 376 218,08 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

04.02.2011 ODBS 1 200 100,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

14.01.2011 RGBS 8 11.500 7.017,50 0,56 0,56 0,62 0,61 0,62 

12.01.2011 ODBS 1 367 201,85 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

11.01.2011 ODBS 1 367 201,85 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

10.01.2011 RGBS 1 500 270,00 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

04.01.2011 RGBS 3 4.000 2.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

21.12.2010 ODBS 1 367 179,83 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

20.12.2010 RGBS 1 1.000 500,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

07.12.2010 RGBS 1 1.000 535,00 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

25.11.2010 RGBS 4 5.500 2.760,00 0,52 0,50 0,52 0,50 0,50 

25.11.2010 ODBS 1 376 184,24 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

17.11.2010 RGBS 5 3.000 1.470,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

12.11.2010 RGBS 1 3.000 1.635,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

09.11.2010 RGBS 5 6.500 3.737,50 0,59 0,55 0,60 0,58 0,56 

08.11.2010 RGBS 1 1.500 885,00 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

03.11.2010 RGBS 3 1.500 725,50 0,48 0,48 0,49 0,48 0,49 

03.11.2010 ODBS 1 400 188,00 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

01.11.2010 ODBS 1 367 176,16 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

19.10.2010 RGBS 4 9.500 4.599,50 0,48 0,48 0,49 0,48 0,49 

14.10.2010 RGBS 3 3.000 1.440,00 0,49 0,48 0,49 0,48 0,48 

14.10.2010 ODBS 1 367 179,83 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

11.10.2010 ODBS 1 10 4,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

01.10.2010 RGBS 1 500 236,50 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

30.09.2010 RGBS 1 500 231,50 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

28.09.2010 RGBS 1 500 290,00 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

27.09.2010 RGBS 17 19.000 8.014,50 0,53 0,21 0,61 0,42 0,61 

27.09.2010 ODBS 1 100 53,00 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

21.09.2010 RGBS 1 1.000 500,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

20.09.2010 RGBS 1 3.500 1.680,00 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 
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20.09.2010 ODBS 1 301 144,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

09.09.2010 RGBS 6 3.000 1.495,00 0,48 0,48 0,52 0,50 0,50 

08.09.2010 RGBS 2 1.000 480,00 0,48 0,48 0,49 0,48 0,49 

08.09.2010 ODBS 1 234 107,64 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

10.08.2010 ODBS 1 234 81,90 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

02.08.2010 RGBS 1 500 186,00 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

10.06.2010 RGBS 1 500 190,00 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

09.06.2010 RGBS 1 5.000 1.875,00 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

26.05.2010 ODBS 1 221 81,77 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

20.05.2010 RGBS 3 5.000 1.931,00 0,41 0,37 0,41 0,39 0,37 

18.05.2010 RGBS 2 1.500 669,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

07.05.2010 RGBS 1 500 225,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

05.05.2010 RGBS 5 9.000 4.580,00 0,52 0,50 0,52 0,51 0,50 

04.05.2010 RGBS 5 3.500 1.835,00 0,53 0,52 0,53 0,53 0,52 

30.04.2010 RGBS 5 7.000 3.790,00 0,54 0,53 0,57 0,54 0,57 

28.04.2010 RGBS 5 6.500 3.740,00 0,58 0,57 0,58 0,58 0,57 

26.04.2010 RGBS 2 3.000 1.740,00 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

15.04.2010 RGBS 2 3.000 2.007,50 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

13.04.2010 RGBS 11 31.500 19.190,00 0,55 0,55 0,63 0,61 0,63 

12.04.2010 RGBS 2 4.500 2.407,50 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

09.04.2010 RGBS 1 1.000 535,00 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

08.04.2010 RGBS 2 2.500 1.330,00 0,53 0,53 0,54 0,53 0,54 

07.04.2010 RGBS 3 6.500 3.010,00 0,45 0,45 0,54 0,46 0,54 

02.04.2010 RGBS 1 500 270,00 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

29.03.2010 RGBS 3 31.000 15.797,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 

18.03.2010 RGBS 3 2.500 1.193,00 0,46 0,46 0,50 0,48 0,50 

18.03.2010 ODBS 1 101 46,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

17.03.2010 RGBS 7 4.500 1.995,00 0,44 0,44 0,46 0,44 0,46 

17.03.2010 ODBS 1 100 43,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

12.03.2010 RGBS 2 1.000 385,00 0,39 0,38 0,39 0,39 0,38 

12.03.2010 ODBS 1 101 37,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

08.03.2010 RGBS 1 500 187,00 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

26.02.2010 ODBS 1 100 36,00 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

24.02.2010 RGBS 17 36.000 14.336,50 0,39 0,37 0,42 0,40 0,37 

24.02.2010 ODBS 1 200 70,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

22.02.2010 ODBS 1 214 68,48 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

19.02.2010 RGBS 1 500 160,00 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

12.02.2010 ODBS 2 600 192,00 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

08.02.2010 RGBS 2 2.000 640,50 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

05.02.2010 RGBS 3 2.000 649,00 0,33 0,32 0,33 0,33 0,32 

25.01.2010 RGBS 1 500 175,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

12.01.2010 ODBS 1 300 102,00 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

11.01.2010 RGBS 1 1.500 523,50 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Total 2010÷2014 331 681.802 282.185,56   0,20 0,67 0,41   

 Tabelul 16. Tranzacțiile MEDU în perioada 2010÷2014 
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Rezultă valoarea medie de tranzacționare de (suma valorilor tranzacțiilor împărțită la numărul 
de acțiuni tranzacționate) este de 0,41 lei/acțiune. 
 

Evaluatorul a decis să considere valoarea maximă de tranzacționare din perioada 
menționată, respectiv 0,67 lei/acțiune, pentru a nu defavoriza acționarii care s-au 
retras. 
 
Conform SEV 200: „C21. Prețurile de piață ale acțiunilor cotate tranzacționate sau ale părților 
sociale, prețurile de achiziție ale participațiilor la capitalul întreprinderii sau ale întreprinderilor din 
același domeniu de afaceri se utilizează deseori ca o verificare rezonabilă a concluziei privind 
valoarea rezultată dintr-o altă abordare.” 
 
Considerarea acestei valori în procesul de reconciliere este susținută și de faptul că din 2009 până 
la delistare (2015), valoarea maximă a tranzacțiilor nu a depășit această limită de preț. Prin 
urmare, acționarii retrași nu pot pretinde argumentat, ca o compensație a faptului că societatea 
nu va mai fi listată, un preț mai mare decât maximul tranzacțiilor din piață. Se reiterează faptul că 
toate drepturile acționarilor rămân neschimbate (dreptul de vot, participarea la profit, etc), 
singura modificare fiind modul de tranzacționare al acțiunilor. Deoarece piața nu oferă o cotație 
maximă mai bună, este firesc ca societatea să nu fie obligată să le ofere un preț mai mare ca 
urmare modificării modului de tranzacționare a acțiunilor. 
 
Ca o verificare a valorii menționate, evaluatorul a considerat profitul mediu din perioada 
2012÷2016 (valoarea medie este mai relevantă decât un singur an izolat): 

An 2012 2013 2014 2015 2016 Average 

Rezultat net 301.183  278.150  450.043  195.364  271.559  299.260  

EPS (Rezultat net unitar) 0,049  0,045  0,073  0,031  0,044  0,048  

și indicatorul PER (Price Earning Ratio, cel mai elocvent pentru investitori40), medie pentru 
companiile din sectorul farmaceutic de pe BVB (superior indicatorului general al pieței41, de 7,16): 

Symbol PER 

ATB 12,52 

BIO 11,99 

SCD 16,37 

Average 13,63 

rezultând astfel o valoare de 13,63 x 0,048 = 0,657  lei/acțiune. 
 
Acest calcul independent întărește concluzia că valoarea maximă a tranzacțiilor cu propriile acțiuni 
este relevantă pentru stabilirea prețului final oferit acționarilor retrași. 
 
„28. Când în evaluare sunt utilizate informații despre tranzacțiile anterioare ale întreprinderii, pot fi 
necesare ajustări ale acestora pentru a lua în considerare modificările survenite în economie, în 
domeniul de activitate și în întreprinderea respectivă. Tranzacțiile anterioare pot fi considerate ca 
fiind comparabile, numai dacă ajustările pot fi argumentate, iar în urma ajustărilor rezultă valori 
care pot fi considerate a fi realizabile în contextul economic general și specific, valabil la data 
evaluării.” 
 
În cazul de față nu au fost necesare corecții ale tranzacțiilor, întrucât poziția financiară a 
emitentului nu a suferit variații majore în ultimii ani. 
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6.4.  Reconcilierea valorilor. Valoarea propusă  

Reconcilierea valorilor înseamnă decizia evaluatorului, considerând experiența acestuia și normele 
privind cea mai bună practică, privind alegerea uneia din gama de valori rezultate prin aplicarea 
diverselor metode de evaluare. 
 
Ca o derogare de la normele de evaluare, care impun evaluatorului să decidă pe baza 
raționamentelor profesionale asupra valorii finale propuse pentru evaluare, Legea 31/90, 
modificată și republicată, prevede expres următoarele: 
 

    „Art. 134. ... (4) Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere 
va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel 
puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. ..” 
 

Astfel, în scopul acestei evaluări, expertul a considerat valorile rezultate din calcule, dar prețul 
final nu a rezultat din reconcilierea valorilor pe baza raționamentului expertului, ci prin 
transpunerea prevederile legale. Dacă legiuitorul nu dorea aceasta, ar fi lăsat selectarea valorii la 
latitudinea evaluatorului, așa cum se procedează în orice alt demers de evaluare. Evaluatorul nu 
poate să-și aroge dreptul de a interpreta arbitrar legea și nici de a influența subiectiv valorile 
rezultate din calcul. 

 

Număr acțiuni   6.206.691   

Valori evaluate 
Total Unitar 

Obs. 
[lei] [lei/acțiune] 

Abordarea bazată pe venituri 3.938.383 0,6345 DCF 

Maxim tranzacționare bursieră 4.158.483 0,6700 Max(2010÷2014) 

Valoarea finală - medie 4.048.433 0,6523 Medie (DCF+BVB) 

Tabelul 17. Gama de valori calculate. Reconciliere 
 
Abordările considerate a fi aplicabile emitentului sunt: 
- Prin venituri, respectiv DCF; 
- Pe baza comparației cu propriile tranzacții, ca valoare maximă a prețurilor de închidere din 

intervalul 2010 ÷ 2014. 

 
Valoarea finală rezultată pe baza cerinței exprese a legii de efectuare a mediei a 
două sau mai multor valori determinate pe baza standardelor de evaluare este de 
0,6523 lei/acțiune. 

 

6.5. Analiza de senzitivitate și risc a rezultatelor 

Analiza de risc 
 
Cât privește analiza de risc, se consideră principalele surse posibile ale incertitudine (similare 
riscurilor sistemice) care pot apărea în prezenta evaluare: 
Statutul evaluatorului 
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Nu se pune problema în cazul de față: evaluatorul este independent și nu are nicio 
implicare privind prețul final propus. 

Scopul evaluării 
Evaluatorul a efectuat toate investigațiile uzuale, în conformitate cu cerințele clientului și 
ale standardelor. Evaluatorul a procedat conform normelor legale și profesionale aplicabile. 

Incertitudinile pieței 
Evaluatorul a ținut cont de acest risc, atunci când a decis să ia în considerare un număr mai 
mare de tranzacții cu acțiuni proprii. 

Modelele utilizate 
Decizia finală asupra valorii se bazează pe un raționament explicitat în lucrare. Evaluarea se 
bazează pe abordări recunoscute și utilizate frecvent pe piața locală. 

Incertitudinea datelor de intrare 
Toate datele considerate au fost extrase din piață și din evidențele emitentului, astfel încât 
riscul specific a fost diminuat atât cât a fost posibil. 
 

În concluzie, evaluatorul consideră că, la data evaluării, riscurile și incertitudinile la care este 
supusă valoarea propusă sunt reduse, prețul propus reflectând rezonabil interesele tuturor 
părților implicate.  
 
Senzitivitatea 
 
Valoarea finală rezultată depinde de tranzacțiile deja efectuate (date istorice), care nu mai pot 
varia, precum și de estimarea valorii de randament pe baza fluxurilor financiare recente și viitoare. 
 
Rezultatul abordării DCF poate fi influențat de alegerea ratei de capitalizare (legată de situația 
generală a economiei, independent de emitent) și de evoluția prognozată a rezultatelor viitoare 
(legate de emitent). 
 
Recomandarea experților42 este de a aborda analitic influența factorilor care depind de firmă și 
statistic cele care depind de mediul economic general. 
 
Influența rezultatelor firmei asupra valorii rezultate prin calculul DCF este echi-unitară: la o 
creștere cu 10% a rezultatelor economico-financiare îi corespunde o creștere similară, cu 10% a 
valorii companiei. Menționam că afirmația este valabilă pentru o creștere generalizată a cash-
flow-ului, valabilă pe întreaga perioadă (de previziune explicită + extrapolare la infinit). Rezultatul 
este unul firesc dacă avem în vedere abordarea simplificată, pe baza multiplicatorilor profitului net 
sau EBITDA.  
 
Influența ratei de capitalizare trebuie măsurată pe baze statistice, prin programe specializate. 
 
S-a optat pentru realizarea analizei de senzitivitate pe baza software-ului Crystal Ball, deoarece 
această mărime nu se află sub controlul emitentului, ci a mai multor factori de influenta (factori 
externi care derivă din contextul macroeconomic, cu impact asupra activității societății).  
Crystal Ball este o aplicație concepută de Oracle43 în Excel Office destinată analizei riscului 
(șanselor de reușită) ale modelelor, în condiții de incertitudine. Aplicația rulează și reține 
rezultatele unor simulări, bazată pe premisele introduse privind evoluția variabilelor 
independente. 
În elaborarea analizei de risc, am considerat de interes aplicarea unei metodologii specifice, care 
să furnizeze un plus de informații cu privire la estimarea valorii acțiunii societății.  Metoda aplicată 
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aduce o contribuție suplimentară prin faptul că determină șansa de realizare a valorii, pentru un 
anumit nivel de încredere (confidence level).  
O altă facilitate oferită de software-ul Crystal Ball este faptul că permite o flexibilizare a ipotezelor 
de intrare. Comparativ cu alte metode matematice, care „fixează” (prestabilesc)  caracteristicile 
variabilelor de intrare, aplicația software Crystal Ball identifică pe baza datelor introduse, cea mai 
adecvată distribuție (student, logistică, normală, triunghiulară, dreptunghiulară, log normală, beta, 
gamma, exponențială, etc).  
În continuare, aplicația Crystal Ball rulează un număr prestabilit de variante numerice (simularea 
Monte Carlo), în concordanță cu ipotezele solicitate; toate acestea sunt reținute și  centralizate. 
Rezultatul este transpus sub forma unui grafic de distribuție a probabilităților de apariție a  
diverselor rezultate. 
Evaluatorul a atribuit o distribuție lognormală a ratei de actualizare (Costul mediu ponderat al 
capitalului - cmpc %), conform recomandărilor programului:  
 
„The lognormal distribution is widely used in situations where values are positively skewed (where 
most of the values occur near the minimum value) like in financial analysis for security valuation or 
in real estate for property valuation. It is a continuous probability distribution.  
Financial analysts have observed that the stock prices are usually positively skewed, rather than 
normally (symmetrically) distributed. Stock prices exhibit this trend because the stock price cannot 
fall below the lower limit of zero but may increase to any price without limit. Similarly, real estate 
prices illustrate positive skewness since property values cannot become negative.  
The parameters for the lognormal distribution are mean and standard deviation.  
There are three conditions underlying the lognormal distribution: 
    1) The unknown variable can increase without bound, but is confined to a finite value at the 
lower limit.  
    2) The unknown variable exhibits a positively skewed distribution.  
    3) The natural logarithm of the unknown variable will yield a normal curve.):” 
 

 
 Figura 14. Distribuția atribuită variabilei de intrare 
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Conform acestei distribuții a ratei de actualizare rezultă următoarea distribuție de probabilitate a 
valorii unitare a acțiunii (CFDCI RON/acțiune):  
 

 
Figura 15. Distribuția rezultată a variabilei de ieșire 

 
Aplicația a reținut rezultatele unui număr de 1.000 de teste (rulări) și a încadrat rezultatul la un 
nivel de încredere de 95%.  
 
Semnificația rezultatului obținut este următoarea: există probabilitatea de 80 %, ca valoarea 
unitară a acțiunii societății să fie situată în intervalul 0,6÷0,7 lei/acțiune. 
 
Acest rezultat evidențiază faptul că, indiferent de evoluția ratei de actualizare (care reflectă în fapt 
situația economică generală), riscul ca valoarea propusă de evaluator să defavorizeze acționarii 
minoritari este mai mic de 20%, ceea ce întărește concluzia evaluatorului privind fundamentarea 
prețului acțiunii. Practic, o depreciere a mediului economic nu necesită din partea companiei un 
efort mai mare, pentru a păstra valoarea acțiunilor intactă. 
 
Întrucât societatea este în perioada de croazieră (cu unele investiții necesare, însă), evaluatorul 
apreciază că nu există factori determinabili la data întocmirii prezentului raport care să poată 
influența decisiv valoarea estimată.  
 
Referirea la data evaluării este conformă cu SEV 100 - Cadrul general:  30. (c) „la data evaluării” 
cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și 
condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare 
pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la 
data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date;”. 
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7. Anexe 

7.1.  Sumarul contextului macroeconomic 

În cursul anului 2015, în România, consolidarea economică a continuat chiar în contextul 
turbulențelor din mediul internațional. Dinamica PIB a depășit semnificativ ritmul mediu de 
creștere din Uniunea Europeană. Semestrul al doilea al anului 2014 consemnează o reintrare a 
economiei pe o traiectorie sustenabilă, ca etapă finală a procesului dificil de ajustare 
macroeconomică derulat în România ulterior declanșării crizei financiare globale. Economia 
României a crescut în anul 2014 cu 2,8 %, cu recuperarea aproape integrală a declinului 
consemnat după declanșarea crizei financiare globale. În principal, creșterea economică s-a 
datorat dinamizării cererii interne, în principal a consumului privat, în contextul consolidării puterii 
de cumpărare a populației, prin majorarea veniturilor din salarii și pensii coroborată cu 
continuarea dezinflației și relaxării condițiilor de creditare în monedă națională (reducerile 
succesive ale ratei dobânzii de politică monetară). Pe baza datelor provizorii remise de Institutul 
Național de Statistică, produsul intern brut (PIB) al României s-a cifrat în 2014 la cca.150,0 miliarde 
euro, în creștere cu 2,8% față de 2013. Prognoza pentru sfârșitul anului curent este de creștere de 
3,3% față de anul 2014. În general, în cursul semestrului I al anului 2014, acumularea de capital nu 
a constituit factorul determinant în susținerea ritmului PIB-lui real, când atât investițiile 
tehnologice cât și lucrările de construcții noi au continuat să se restrângă. În semestrul al doilea cei 
doi indicatori s-au redresat ca urmare a: intrării în vigoare a legislației referitoare la scutirea de 
impozit pe profitul reinvestit, reducerea costului finanțării, creșterea veniturilor, refacerea 
treptată a încrederii în mediul economic. Ca un aspect mai puțin favorabil, se semnalează 
restrângerea finanțării bugetare a proiectelor de infrastructură, factor care a influențat dinamica 
investițiilor în economie. 
 

 
Figura 16. Evoluția PIB-ului României 

 

La sfârșitul anului 2014, indicele prețurilor de consum (IPC) se afla la nivelul de 0,83% în raport cu 
anul 2013. Pe parcursul primelor opt luni ale anului 2015 inflația a fost relativ stabilă, cu variații în 
jurul nivelului de 1 %, cu un maxim de 1,21% în luna aprilie 2015, ca urmare a majorării accizei la 
carburanți și un minim de 0,66 % în iunie, datorat în principal aprecierii monedei naționale față de 
euro. Traiectoria ratei anuale a inflației a fost marcată în trimestrul II 2015 de extinderea sferei de 
aplicabilitate a cotei reduse a TVA de 9 % la toate alimentele, băuturile nealcoolice și serviciile de 
alimentație publică, indicatorul coborând în luna iunie în teritoriu negativ, -1,6 %. Evoluția 
indicatorului este redată mai jos44: 
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Figura 17. Evoluția inflației 

 

Investițiile străine directe (ISD) au scăzut puternic începând cu anul 2009, anulând investițiile 
planificate pentru România pentru perioade mai favorabile. Anul 2013 consemnează însă o 
revenire, nesusținută însă și în 2014, când s-a înregistrat o scădere cu 10,6%. Conform datelor 
provizorii publicate de BNR, la nivelul sem.I 2015, volumul ISD a fost de 1,56 mld. euro.  
 

 
Tabelul 18. Evoluția investițiilor străine directe atrase de România în perioada 2003÷2015 (mil. 

euro) 
 

Cursul de schimb leu/euro, similar ratei inflației, a avut fluctuații într-un interval relativ constant 
în cursul anului 2015, între 4,407 și 4,447 lei/euro, reconfirmând semnalul de stabilitate demarat 
din 2014.  
 

 
Figura 18. Evoluția cursului de schimb leu/euro 

 

Conform celor mai recente date estimate de Comisia Națională de Prognoză, sinteza perspectivei 
macroeconomice a României pentru perioada 2015-2018 este prezentată alăturat prin proiecția 
principalilor indicatori macroeconomici: 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Valoare ISD 

(mil.euro)
1.95 5.18 5.21 9.06 7.25 9.50 3.49 2.22 1.92 1.61 2.71 2.43 1.56

* date provizorii iunie 2015
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Tabelul 19. Proiecția principalilor indicatori macroeconomici45 

 

Rata șomajului a ajuns în decembrie 2014 la o valoare minimă a ultimilor 5 ani (6,8%, cu 0,3 pp sub 
media anului 2013). În structură, șomajul în rândul tinerilor a rămas ridicat, rata acestuia crescând 
cu 0,4 pp față de 2013 (până la 24,1%). Absorbția forței de muncă a fost însoțită de o ușoară 
accelerare a dinamicii anuale a câștigului salarial mediu brut (5,3 la sută), depășindu-se astfel 
plafonul de 5% la care indicatorul s-a menținut trei ani consecutivi. 

7.2.  Analiza pieței bursiere 

În întreaga lume, piețele bursiere au suferit efectele crizei subprime declanșante în SUA și 
falimentarea Lehman Brothers, în 2008. Cu toate acestea, piețele mature au recuperat pierderile, 
depășind maximele istorice și crescând într-un ritm - adesea nejustificat de - accelerat. 
 

 
Figura 19. Evoluția piețelor bursiere mature46 

 

Piețele emergente, așa cum este și cea românească, au suferit corecții și mai drastice (mai ales 
pentru că perioada de boom a fost mult mai accelerată), dar recuperarea nu este nici pe departe 
mulțumitoare: 
 

Indicator macroeconomic 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIB (mld.euro) 144.3 150.0 157.2 167.1 177.9 189.9

PIB (creştere reală-%) 1.55 0.83 0.70 2.80 2.50 2.30

Creşterea preţurilor de consum 

(sfârşitul anului) - %
1.55 0.83 0.70 2.80 2.50 2.30

Soldul balanţei comerciale 

(mld.euro)
-1.3 -1.4 -1.5 -1.7 -1.9 -2.2

Câştigul salarial mediu net lunar 

(euro)
357.3 373.7 396.2 422.3 446.2 470.7

Rata şomajului (%) 7.1 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4

Cursul de schimb mediu leu/euro 4.4190 4.4446 4.4600 4.4400 4.4200 4.4000
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Figura 20. Indicele BET-C vs. DJIA47 

 

În aceste condiții, indicatorii pieței bursiere interne au înregistrat valori situate într-o plajă largă, 
valorile conjuncturale sugerând preponderența opiniei subiective a participanților pe piață în 
raport de rezultatele fundamentale ale emitenților.  
 

Data PER P/BV DY 

20.11.2006 17,96 2,75 1,67 

31.07.2007 22,38 3,30 1,99 

24.02.2009 2,56 0,49 13,41 

09.04.2010 19,71 1,42 2,06 

09.11.2011 8,50 0,86 5,14 

26.09.2012 6,91 0,88 7,27 

01.03.2013 8,17 1,01 6,44 

06.01.2014 9,53 0,98 5,81 

05.01.2015 7,01 0,91 8,20 

14.05.2015 11,01 0,96 4,55 

Tabelul 20. Evoluția indicatorilor bursieri48 
 

Mai mult, lichiditatea pieței interne este foarte redusă, BVB fiind printre cele mai mici burse din 
Europa (vezi Tabelul 21). 
 

Nici din punctul de vedere al capitalizării bursiere (un indicator al “puterii financiare” al firmelor 
listate) România nu ocupă o poziție relevantă, datorită temporizării îndelungate a procesului de 
privatizare a marilor companii de stat prin intermediul bursei și a ezitărilor privind listarea marilor 
furnizori de utilități. 
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Tabelul 21. Rulajul comparativ al piețelor bursiere49 

 

 

 
Tabelul 22. Capitalizarea bursieră comparativă 
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Privită ca o “oglindă financiară” a stării economice, bursa are perspective de creștere. Indicatorii 
macroeconomici din României rămân la un nivel modest, iar în actualul context european 
turbulent au șanse mici de redresare. Industria, construcțiile și în general economiile naționale fac 
eforturi de revenire după criza financiară. Datoriile suverane îngreunează investițiile, iar băncile, 
fragilizate de pierderile datorate produselor financiare exotice, sunt în continuare în stadiul de 
soluționare ale dificultăților induse prin adoptarea de măsuri, printre care și scăderea 
considerabilă a accesului la creditare.     
 
Cât privește strict piața bursieră internă, evaluatorul a studiat relevanța principalilor indicatori 
bursieri asupra evoluției emitenților (date considerate în luna decembrie 2014). Astfel, unii 
emitenți propun dividende care acoperă chiar dobânda bancară activă, iar mai mulți depășind 
dobânda pasivă. Din păcate, politica de dividend nu e constantă, astfel încât investitorii nu pot fi 
siguri că DIVY este un indicator credibil. 
 
În figurile următoare sunt prezentați și ceilalți indicatori comparativi. Se remarcă situarea titlurilor 
“blue chips” la valori ale PER sub 10, fapt care indică fie sub-evaluarea companiilor, fie un moment 
favorabil de intrare în piață. Tendința de clusterizare nu este generală și, în opinia evaluatorului, 
nu indică un grad de încredere ridicat al acestui indicator. 
 

 
Figura 21. Principalii indicatori economici europeni50 
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Figura 22. DIVY pentru principalii emitenți listați la BVB 

 
 
 

  
Figura 23. Indicatori BVB comparativi: P/BV și PER 

 

Un studiu propriu realizat de evaluator demonstrează, de altfel, discrepanțe între valorile cotațiilor 
emitenților și rezultatele lor economice (inclusiv valorile contabile ale activelor). Evaluatorul nu 
atribuie aceste diferențe unui goodwill intrinsec al emitentului, ci, mai degrabă, evoluției 
fluctuante a pieței bursiere interne. 
 

 
Figura 24. Comparație între VUAN (NAV), valoarea contabilă (BV) și prețul din piață (MP) pentru 

emitentul SIF1 
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În concluzie, analiza evidențiază fragilitatea pieței interne de capital, potențialul său redus de a-și 
îndeplini menirea economică (de a atrage fonduri ieftine prin IPO-uri sau emisiunea de obligațiuni) 
și lichiditatea generală foarte redusă (puțin propice pentru rulaje bursiere semnificative). 
 
În aceste condiții, emitenții firavi economic, cu lichiditate și/sau tranzacționare modestă, cu free-
float redus și care nu au perspective de finanțare ieftină prin bursă, nu beneficiază de niciun 
avantaj din faptul că sunt listați. Dimpotrivă, slaba activitate bursieră (și, eventual, cotațiile 
fluctuante sau chiar situate la valori discrepant de mici) nu fac decât să arunce o lumină 
nefavorabilă asupra companiei. 

7.3.  Analiza pieței farmaceutice 

Conform ultimelor statistici în domeniu51, piața farmaceutică este în creștere la nivel mondial, 
atingând în 2015 peste 1 trilion de dolari. 
 

 
Figura 25. Evoluția pieței farma la nivel mondial 

 
Conform surselor autorizate în domeniu52, evoluția va continua să rămână ascendentă, cu un 
target de 1,12 trilioane $ în 2022. 
 

 
Figura 26. Prognoza evoluției industriei farmaceutice 

 
Cu toate acestea, site-ul menționat atrage atenția asupra posibilității de atenuare a trendului 
puternic ascendent al cotațiilor bursiere în domeniu, datorită schimbărilor politice majore (UK, 
USA), dar și datorită scepticismului legat de valoarea produselor farmaceutice, care se vând la 
prețuri în continuă creștere. 
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 De altfel, indicele S&P Pharmaceuticals a avut o creștere fulminantă53, încheiată în vara lui 2015: 
 

 
Figura 27. Evoluția indicelui pharma american 

 
 Aceeași imagine54 o prezintă și  MSCI World Health Care Index, care urmărește firmele mari și 
mijlocii de pe 23 piețe bursiere dezvoltate: 
 

 
Figura 28. Evoluția performanței MSCI 

 
Printre provocările industriei mondiale55, experții menționează posibile nerealizări în domeniul 
cercetării și dezvoltării, schimbări legislative, procese, expirarea patentelor, precum și schimbările 
valutare importante. 
 
La nivel mondial, clasamentul producătorilor de medicamente în 2016 se prezintă astfel: 
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Figura 29, Top 10 mondial producători de medicamente 

 
Conform EFPIA (European Federation Of Pharmaceutical Industries and Asociations), producția 
națională în 2014 se prezenta astfel56: 
 

 
Tabelul 23. Producția farmaceutică 

 
În ceea ce privește România, un studiu57 FRD Center evidențiază faptul că în 2013 au fost alocate 
sectorului public de sănătate ≈6,2 miliarde euro, reprezentând 4,4% din PIB.  
Piața farmaceutică internă a fost estimată la 2,6 miliarde euro în 2013. Sunt disponibile cca. 5.000 
de medicamente (disponibile cu și fără rețetă), în cele aproape 8.500 farmacii. 
Cele mai bine vândute medicamente care nu necesită rețetă sunt Nurofen (peste 9 milioane cutii 
pe an), Aspenter (6,4), Parasinus (5,5) și Acid Acetilsalicilic (5,2). 
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Dintre medicamentele care necesită rețetă, cele mai cerute sunt Algocalmin (10,5), Amoxicilină 
(5,2), Augmentin (5,1), Detralex (4,7), Tertensif (4,7). 
 
Cei mai importanți jucători pe piața producției farmaceutice sunt Terapia Ranbaxy Cluj (vânzări de 
115 milioane euro, în 2013), Gedeon Richter(74,9) și Zentiva (profit net de 9 milioane euro).  
Antibiotice este cel mai mare producător de OTC și medicamente cu prescripție. 
Principalele reprezentanțe în România: Sanofi Aventis, Pfizer și Krka au realizat în 2013 un profit 
net cumulat de peste 10 milioane de euro. 
 
Consiliul Concurenței a realizat un raport58 privind sectorul farmaceutic, pe baza analizei datelor 
culese între 2010÷2014. Conform acestuia, multe generice (Medicamentele generice sunt 
echivalente terapeutice ale produselor farmaceutice originale ale căror brevete au expirat. Conțin 
aceeași substanța activă ca și produsul original, fiind echivalente din punct de vedere al dozei, 
concentrației, căii de administrare, siguranței, eficacității și indicațiilor terapeutice)59 nu reușesc să 
penetreze piața, cotele înregistrate de medicamentele inovative fiind menținute sau chiar în 
creștere. 
 
În ceea ce privește principalele grupe de medicamente vândute, statistica60 între aprilie 2014 și 
martie 2015 arată astfel: 
 

 
 Tabelul 24. Grupe terapeutice mari 

 
Clasamentul intern al corporațiilor, din punct de vedere al vânzărilor, se prezintă astfel: 
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Tabelul 25. Clasamentul corporațiilor din România 

7.4.  Declarația de conformitate 

Prezenta evaluare a fost făcută în concordanță cu normele ANEVAR și IVS, evaluatorul respectând 
cerințele etice și  profesionale conținute în Codul Deontologic, aferent îndeplinirii misiunii.  
 
Evaluatorul certifică faptul că: 
 
- prezentările faptelor din raport sunt corecte și reflectă cele mai pertinente cunoștințe ale  

evaluatorului; 
- analizele și concluziile sunt limitate numai la ipotezele și condițiile prezentate în raport; 
- evaluatorul nu a avut niciun interes asupra proprietății evaluate; 
- onorariul evaluatorului nu este condiționat de vreun aspect al raportului; 
- evaluarea a fost efectuată în conformitate cu Codul Deontologic și cu standardele de evaluare; 
- evaluatorul îndeplinește cerințele adecvate, de calificare profesională; 
- evaluatorul are experiență în ceea ce privește categoria de proprietate care este evaluată. 

7.5. Prezentarea evaluatorului 

Cuprinde: 
- Documentele oficiale de atestare; 
- CV-ul evaluatorului. 
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