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MATERIAL PENTRU PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2020/27.04.2020
Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii
Generale a Actionarilor convocata pentru data de 24/27.04.2020:

Nota de fundamentare plan de investitii

I. Propunerea supusa votului actionarilor
Pentru anul financiar 2020, propunem spre aprobare urmatoarele investitii:
a) Investitii de refacere a infrastructurii si a spatiilor de depozitare din sucursalele Urziceni si Braila
in valoare totala de 250.000 EURO.
Investitiile vizeaza refacerea asfaltului si traseelor curtii interioare din Urziceni pentru a spori gradul
de securitate al transportului intern de marfa din incinta statiei si lucrari de reamenajare a
acoperisurilor magaziilor din Urziceni si Braila pentru a securiza conditiile de depozitare si pentru a
preintampina degradarea structurilor.
b) Investitii noi in valoare totala de 250.000 EURO, pentru achizitia unei linii de tratament pentru
cereale paioase in sucursala Braila (cca 150,000 EUR) si pentru achizitia unui echipament de
printat si lipit etichete in sucursala Urziceni (cca 100,000 EUR).
Achizitia liniei de tratament pentru cereale paioase este necesara pentru a inchide fluxul de
prelucrare a semintelor paioase din Braila. Echipamentul existent este mult prea vechi pentru a
tine pasul cu capacitatea de conditionare marita in urma investitiilor din 2018 si 2019 si nu poate
asigura volumele bugetate pentru a fi tratate in campania din vara anului 2020.
Echipamentul de printat si lipit etichete va completa linia de tratat, insacuit, infoliat si paletizat
achizitionata in 2019. Achizitia acestui echipament va automatiza acest proces care momentan
este realizat manual si va optimiza atat timpul alocat acestei operatiuni, cat si costurile cu
personalul sezonier.
II. Fundamentarea Planului de investii
Programul de investii al anului 2020 a fost elaborat in vederea asigurarii unei activitati optime in
linie cu performanta bugetata.
Investitiile vor fi finantate din surse proprii si externe (credite bancare, leasing).
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