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Capital social– 2.121.750 lei

Propunere de colaborare
Oportunitati si propuneri de colaborare
- fiind singurul producator de tesaturi tip matase cu destinatia captuseli pentru confectii exista
posibilitatea dezvoltarii si cresterii in viitor;
- diversitatea productiei, prin atelierul de creatie putand reproduce orice tip de tesatura;
- promovarea produselor prin departamentul de marketing atat pe piata interna cat si cea
externa a facut sa fim cunoscuti de majoritatea confectionerilor din Romania precum si de marii
confectioneri de pe pietele europene; astfel am lucrat peste 10 ani in pondere pentru H&M Suedia.
Din dorinta de a ne dezvolta capacitatea de productie si a ne intari pozitia pe piata, va
propunem urmatoarele posibilitati de colaborare:
-

-

cumpararea pachetului majoritar de actiuni la un pret avantajos (actionarul majoritar se ocupa
de alte activitati si doreste sa isi vanda pachetul de actiuni). De asemenea si alti actionari au
actiunile spre vanzare la Bursa de Valori Bucuresti.
societatea este in functiune si puteti beneficia de logistica si personal pentru continuarea si/sau
inceperea altor activitati, poate fi incheiat un contract de comodat in conditii ce pot fi negociate
(ex.: noi punem la dispozitie spatiile si logistica iar partenerul, utilaje pentru a dezvolta o
productie care se poate realiza in aceste spatii);
posibilitatea de a deveni actionar alaturi de ceilalti actionari, majorand capitalul social prin
aport in numerar.
De ce sa investiti in Matasea Romana?

- societatea fiind in functiune, spatiile, logistica, forta de munca sunt asigurate;
- exista spatii libere in stare buna de aproximativ 3000 mp;
- asezarea geografica, in centrul tarii, la doar 10 km de Sibiu, oras cu aeroport international
unde exista si o puternica si traditionala piata a confectiilor;
- Romania fiind membru UE exista posibilitatea atragerii de fonduri prin finantari europene;
- posibilitatea servirii in functie de fluctuatiile cererii pe de o parte si cresterea capacitatii de

absorbtie a pietei constituie o oportunitate pentru deschiderea de depozite angro;
- apropierea de marile piete (Europa de Vest si CSI) coroborat cu costul fortei de munca si
calificarea acesteia (in oras exista un liceu cu profil textil);
- concurenta slaba pe piata interna, Matasea Romana fiind singura firma producatoare.
Concurenta este constituita de depozitele angro dar cu oferta limitata.
Scurta prezentare:
S.C. Matasea Romana S.A. situata in localitatea Cisnadie, str. Cetatii, nr. 20, 5553000, Sibiu,
reprezinta unul dintre cele mai vechi brand-uri romanesti si europene din domeniul tesaturilor tip
matase cu destinatia captuseli, ce s-a remarcat prin calitate, seriozitate si capacitatea de-a se adapta
cerintelor pietei. Matasea Romana este societate pe actiuni cu capital privat, roman si german, avand o
capacitate de productie de 4,5 milioane mp/an.
Sediul:
Orasul in care societatea Matasea Romana isi are sediul este cel mai vechi centru textil din tara,
renumit pentru productia sa textila. Cultura si traditia textila si-au pus amprenta asupra gandirii si
evolutiei locuitorilor oferind societatii un personal competent, specializat si dornic de a se dezvolta in
domeniul textil.
Domeniul de activitate:
In ceea ce priveste obiectul de activitate acesta este reprezentat de producerea si
comercializarea tesaturilor tip matase, fiind cunoscuta in sectorul textil romanesc ca principala
producatoare de captuseli simple si matlasate pentru confectii. De-a lungul timpului ne-am specializat
in producerea de captuseli din viscoza, acetat, viscoza + acetat, relon (PA) si poliester, cu greutati de
la 60 gr-130 gr/mp in legaturi panza, diagonal, fantezie; tesaturi peliculizate si hidrofobizate pentru
umbrele promotionale, mantale de ploaie, saci de dormit cu greutati de la 72 gr/mp – 255 gr/mp.
Prin atelierul de confectii producem in pondere lenjerii de inmormantare pentru piata germana,
dar si echipamente de protectie, decoratiuni nunti, lenjerii pentru pat.
De asemenea, oferim servicii de vopsire si finisare tesaturi: captuseli, tesaturi din PES, PA,
tercot (PES + bumbac), bumbac, celofibra.
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Societatea are in proprietate teren in suprafata de 12 783 mp pe care sunt construite cladiri
pentru productie, auxiliare si administrative in suprafata desfasurata pe 3 nivele de 15 000 mp.
Personal:
Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 persoane.
Conducerea executiva este asigurata de director general, director adjunct, comercial si economic.
Structura personalului: - 12 persoane cu studii superioare tehnice si economice
- 30 persoane cu studii medii tehnice
- restul personalului este calificat pe meserii specifice.
Misiunea societatii:
Misiunea societăţii este de a se adapta cerinţelor clienţilor săi, prin calitatea superioară a
produselor, a serviciilor şi un service competent, de a menţine o relaţie puternică de parteneriat atât cu
clienţii, cât şi cu furnizorii ei. De a promova profesionalismul prin oferirea unor produse personalizate
si servicii flexibile, responsabile, profesionale atât pentru piaţa internă precum şi pentru cea externă.
Toate acţiunile societăţii gravitează în jurul clienţilor săi, necesităţilor şi dorinţelor lor. Toate
ofertele, preţurile, serviciile şi programele societăţii sunt pregătite având în vedere necesităţile
clienţilor săi. Recompensează comenzile clienţilor săi oferindu-le produse si servicii de înaltă calitate.
Valorile societatii:
Considerăm că respectul pentru clienţi, colegi, parteneri, competiţie dreaptă, legislaţie şi mediu
înconjurător a facut ca societatea sa-si desfasoare activitatea cu continuitate pana in prezent ramanand
singurul producator de captuseli din Romania. Ne tratam clienţii cu respect, cu scopul de a le îndeplini
aşteptările şi necesităţile. Partenerii sunt trataţi cu respect, recunoscându-le şi apreciindu-le contribuţia
la dezvoltarea întreprinderii.

Daca aceste propuneri prezinta interes va rugam sa ne contactati la datele din antet, nu inainte de a
va multumi pentru atentia acordata acestei prezentari.
Cu stima,
Director General,
Ec. Fratila Valerica

