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PROFIL DE FIRMA C
SC “Caromet” SA
Caransebeº
(simbol pe piaþa Rasdaq: ARMT)
SEDIU: DN 68, km 3,2, municipiul Caransebeº, jud.
Caraº-Severin, tel/fax: 0255/516.307, înregistratã la Registrul Comerþului sub nr. J11/6/1991
SCURT ISTORIC: Societatea a fost înfiinþatã ca investiþie
nouã în anul 1969, sub denumirea de Întreprinderea de
Construcþii Metalice Caransebeº. Din anul 2004, în urma finalizãrii procesului de privatizare, societatea face parte din
Grupul “Serviciile Comerciale Române” SA Cluj-Napoca.
OBIECT DE ACTIVITATE: Fabricarea de construcþii metalice, reparaþii boghiuri, piese de schimb material rulant,
echipament hidromecanic.
STRUCTURA ACÞIONARIATULUI: Iaºitex SA Iaºi (91,098),
SIF Banat-Criºana SA Arad (5,144%), alþi acþionari (3,758%)
NUMÃR DE SALARIAÞI (12.04.2007): 516
REZULTATE FINANCIARE (lei):
Capital social:
Cifra de afaceri:
Venituri din exploatare:
Cheltuieli din exploatare:
Rezultat din exploatare:
Rezultat financiar:
Venituri totale:
Cheltuieli totale:
Rezultat brut:
Rezultat net:
- surse proprii de finanþare:
Active circulante:
- creanþe totale:
Datorii totale:
- furnizori:
- credite:
- bugetul de stat:
Activitatea de export/import (euro)
Export
Import
Numãr total de acþiuni emise:
Valoarea nominalã a acþiunilor (lei):

2005
12.457.932
34.592.099
32.173.577
30.694.031
1.479.546
-471.757
32.403.994
31.396.205
1.007.789
819.429
162.725
21.976.987
7.524.888
19.979.851
4.759.335
1.851.135
246.615

31.12.2006
18.457.932
26.976.965
35.329.685
28.638.048
6.691.637
-375.077
35.574.773
29.258.213
6.316.560
5.315.048
1.141.666
30.620.105
7.027.533
17.101.129
1.412.291
1.489.447
888.034

1.542.739
9.083
4.983.173
2,50

2.881.751
14.600
7 383 173
2,50

SOCIETATI EMITENTE

Investiþii de 2.000.000 euro în acest an la “Caromet”
SA Caransebeº
l Interviu cu domnul Gheorghe Pãnoiu, directorul general al societãþii
“Caromet” SA Caransebeº va beneficia în acest
an de investiþii de peste 2.000.000 euro în tehnologie ºi echipamente, amenajãri de hale, reamplasarea utilajelor în fluxuri tehnologixe, protecþia
mediului, specializarea personalului, programe
sociale, amenajãri de cãmine, sãli ºi terenuri de
sport pentru personalul societãþii.
Înfiinþatã în urmã cu aproape 40 de ani, societatea “Caromet” SA Caransebeº activeazã în cadrul industriei constructoare de maºini, fiind
specializatã pe fabricaþia ºi repararea de boghiuri pentru locomotive (LE, LDE), reparaþii ºi
piese de schimb pentru boghiuri, utilaj metalurgic, construcþii metalice pentru industria
metalurgicã ºi amenajãri hidrotehnice, poduri,
poduri rulante, construcþii metalice pentru susþinere, cazane cu combustibil solid, rezervoare, buncãre, sisteme de filtrare. Pe actualele capacitãþi de producþie se pot realiza 3000 t/an
construcþii metalice ºi 60 buc/an boghiuri pentru locomotive. Din iunie 2004, societatea face
parte din “Grupul Serviciile Comerciale Române” SA Cluj-Napoca, unul dintre cele mai puternice grupuri industriale româneºti, alãturi de
alte firme româneºti de prestigiu precum
“Chimcomplex” SA Borzeºti, “Someº” SA Dej,
“Iaºitex” SA Iaºi, “Nova Textile” SRL Piteºti,
“Uzuc” SA Ploieºti, “Contactoare” SA Buzãu,
“Sinterom” SA Cluj-Napoca.

Activele corporale
“Caromet” SA Caransebeº deþine în proprietate importante active corporale, cuprinzând halã
de reparaþii ºi tratamente termice (9.649 mp),
halã utilaj metalurgic (20.202 mp), halã principalã (22.394 mp), clãdiri de producþie
(22.349 mp), atelier sculãrie (1.858 mp), fabricã de oxigen (1.514 mp). În plus, deþine terenuri în suprafaþã de 217.533 mp, un teren de
sport în suprafaþã de 20.686 mp, salã de sport
(2621 mp), cãmine de nefamiliºti (2228 mp).

2006, un an cu realizãri notabile
Domnul director general Gheorghe Pãnoiu a
declarat: “În anii 2005 ºi 2006, ca efect al finalizãrii procesului de privatizare ºi asigurarea
unui management adecvat rigorilor economiei

anul 1989. “În prezent, executãm pentru piaþa internã numai reparaþii de boghiuri”, a precizat directorul general al firmei.

80% din necesarul de materii prime
se importã
Gheorghe Pãnoiu a spus: “Deoarece industria
autohtonã nu mai produce sau realizeazã produse necompetitive din punct de vedere calitate/preþ, suntem nevoiþi sã importãm masiv,
80-90% din necesarul nostru de materii prime ºi
materiale (europrofile, roþi, osii, bandaje, laminate) fiind aduse din strãinãtate. Mai nou, este foarte greu sã le obþinem ºi din import, ºi la preþuri
din ce în ce mai mari”.

Greutãþi în activitate, proiecte
de viitor

de piaþã, activitatea societãþii a cunoscut un puternic reviriment, încheindu-se cu profit
(5.315.048 lei profit net în 2006, 819.429 lei în
2005), spre deosebire de anii anteriori când s-a
încheiat cu pierderi (342.067 lei pierdere netã
în 2004, 791.392 lei pierdere netã în 2003). Profitul net al anilor 2005 ºi 2006 a avut ca destinaþie acoperirea pierderilor din anii anteriori ºi
asigurarea de surse proprii de finanþare. Aceeaºi
destinaþie o va avea ºi profitul net al acestui an,
acþionarul majoritar fiind hotãrât sã asigure
fonduri importante pentru investiþii în retehnologizarea ºi modernizarea dotãrii tehnice, tehnologiilor de fabricaþie ºi asimilãrii în fabricaþie
de produse ºi repere noi, solicitate pe piaþã”.

creºterea veniturilor, în special a profitului, diversificarea producþiei ºi clientelei, creºterea vânzãrilor la export.

2.881.000 euro venituri din export
În anul 2006, aproape 30% din producþia realizatã s-a exportat în þãri precum Austria, Italia,
Elveþia, Danemarca, Grecia, trendul fiind ascendent de la un an la altul. Veniturile realizate din
export au fost de 956.539 euro în 2004,
1.542.739 euro în 2005, 2.881.751 euro în 2006,
principalii noºtri parteneri externi fiind firmele
Austrian Energy ºi Linsinger (Austria), Metka
(Grecia), Koncar (Croaþia), Danieli (Italia). Bombardier (Franþa).

În anii 2005-2006, investiþii de peste
3.000.000 euro

Fabricaþia de boghiuri ºi material
rulant asigurã 30% din producþie

În cei doi ani care au trecut de la privatizare,
s-au fãcut investiþii de peste 3.000.000 euro în
echipamente de producþie (strung carusel, maºinã
de alezat ºi frezat, compresoare, instalaþie de spãlare piese material rulant), mijloace de transport,
centralã termicã, echipamente de proiectrare, reþele de calculatoare ºi software, conformare mediu. Finalizarea acestor investiþii s-a concretizat în

Construcþiile metalice, construcþiile hidrotehnice ºi pentru cazane, alte construcþii metalice industriale, reprezintã 70% din producþia Caromet,
fiind un sector în plinã dezoltare. 30% din producþie o reprezintã fabricaþia de boghiuri ºi material
rulant, segment care a fost ºi este influenþat în
mod direct de oprirea producþiei de locomotive
electrice noi la Electroputere S.A. Craiova dupã

În legãturã cu greutãþile apãrute în ultima vreme
în activitate, cauzele acestora ºi proiectele de viitor
ale societãþii Caromet S.A. Caransebeº, domnul
Gheorghe Pãnoiu a declarat: “Pe partea de achiziþii, industria româneascã nu mai poate oferi produse laminate, turnate ºi profile specifice sectorului nostru de activitate. În plus, preþurile la
energie ºi gaze cresc mereu, fapt care are drept
consecinþã pierderea competitivitãþii firmelor
româneºti. Forþa de muncã specializatã, mai
ales în rândul tineretului, aproape cã nu mai
existã”.
Ca principale obiective de viitor, conducerea
“Caromet” are în vedere: dezvoltarea sectorului
de construcþii metalice prin investiþii noi ºi dublarea producþiei în acest sector în 2007 faþã de
realizãrile obþinute în 2006; asocierea cu firma
francezã Bombardier pe fabricaþia de material
rulant în acest domeniu, prin realizarea unei linii de fabricaþie la Caromet SA Caransebeº, negocierile în acest sens fiind avansate; pãtrunderea pe pieþele externe cu construcþiile hidrotehnice; producþia de subansamble pentru macarale de
mare tonaj; dublarea productivitãþii muncii în
2007 ºi participarea la marile afaceri din domeniu;
creºterea profitului în acest an cu 20% faþã de cel
realizat în 2006.
Aristicã Brânzan

ADUNARI GENERALE
ALE ACTIONARILOR
Simb.

Denumire societate

Data AGA

Data referinta

Ordinea de zi

Someta Tasnad

03.05.2007

31.03.

anulare hotarare de
retragere de la tranzationare

ICEF

ICE Felix Fabrica de
Calculatoare Bucuresti

03.05.2007

10.04.

AGA bilant 2006

AVUT

Aviatia Utilitara

03.05.2007

10.05.

majorare capital social

SOTA

ROMT

Rompormet Galati

04.05.2007

UNCK

Unicom Buzau

05.05.2007

20.04.

stabilire tip societate

ILAC

Panovia Prod Oltenia

07.05.2007

20.04.

aprobare bilant 2006

aprobare repartizare profit

DIAS

Diasfin Bucuresti

07.05.2007

20.04.

modifcare act constitutiv

TERO

Terom Iasi

07.05.2007

30.04.

adaptare hotarare de
dizolvare si lichidare
voluntara

CARC

Carmesin Bucuresti

07.05.2007

23.04.

AGA bilant 2006

MALK

Continent Marine
Enterprinse Bucuresti

17.05.2007

20.04.

aprobare bilant 2006

GROB

Gerom Buzau

22.05.2007

25.04.

aprobare dividend

MXTU

Mixt Uricani

23.04.2007

10.04.

fixare divindend

MEGU

Mecanoenergetica
Drobeta Turnu Severin

24.05.2007

25.04.

fixare dividend

CICA

Cicalex Alexandria

24.05.2007

11.05.

aprobare majorare capital
social

CHMB

Complex Hotelier
Moldova Bacau

25.05.2007

09.05.

aprobare incheiere contracte
garantii

ELZY

Electroprecizia Sacele

25.05.2007

15.05.

AGA bilant 2006

COEC

Conect Business Park
Bucuresti

28.05.2007

22.05.

aprobare preluare mandat
administrator

SUCA

Sut Carpati Voluntari

28.04.2007

31.03.

aprobare reaprtizare profit

NUDA

Nutricod Codlea

28.05.2007

07.05.

revocare administrator unic

Foradex Bucuresti

29.05.2007

11.05.

fixare dividend

FORD
BRCR

Braiconf Braila

29.05.2007

07.05.

AGA bilant 2006

SIMX

Simtex Bucuresti

29.05.2007

10.05.

modificare componenta CA
fixare dividend

SCDM

Unirea Shopping Center 30.05.2007
Bucuresti

15.05.

SERC

Serico Bucuresti

30.05.2007

15.05.

aprobare bilant 2006, BVC
2007

BANE

Baneasa Voluntari

30.05.2007

21.05.

aprobare statut

ELSY

Elsid Titu

04.06.2007

25.05.

retragere de la
tranzactionare

FAU

Faur Bucuresti

04.06.2007

21.05.

NOTÃ: Data AGA - data primei convocãri a AGA - Data de referinþã - data la care
acþionarii înscriºi în Registrul Acþionarilor au dreptul sã participe ºi sã voteze în
cadrul AGA - Simbol - simbolul acþiunii pe piaþa bursierã.

Întocmit de Anca Georgeta
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