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În atenția  Domnului Director General

Scrisoare de intenție

Joint venture -Vânzare pachet majoritar /integral de acțiuni

FERMIT  SA   este  o   societate  comerciala  privată  cu  100%  capital  romanesc

producător de material de fricțiune și etanșare. 

Compania a fost înființată în anul 1968 pentru a deservi industria constructoare de

autovehicule din România, întreaga producție fiind în prezent fără azbest. Principalele linii

de fabricație sunt:

- Plăcuțe de frână pentru camioane, remorci, utilitare, automobile;

- Garnituri frână tambur camioane, remorci autobuze;

- Garnituri de frână pentru tramvaie și metrou; 

- Garnituri de frână pentru sectorul industrial;

- Ferodouri pentru ambreiaje;

- Benzi flexibile; 

- Saboți de frână și discuri de ambreiaj asamblate;

- Garnituri de etanșare;

- Material de etanșare tip Marsit  ( similar Paronite, Klingerit) și Novafer 

( material sandwich pentru garnituri de chiulasă).

Prin aceasta scrisoare va transmitem propunerea noastră pentru realizarea unui joint

venture sau cumpărarea pachetului majoritar/total de acțiuni al SC FERMIT SA de

către Dumneavoastră. 

SC  FERMIT  SA este  un  partener  de  încredere  pentru  un  astfel  de  proiect  și  vă

prezentăm   argumentele noastre ( punctele tari) prin care ne susținem propunerea:

 Echipamentele  de producție  de care dispune compania  asigură un nivel ridicat de

performanță a proceselor, compania deținând prese automate pentru plăcuțe frână

și  garnituri  frână  tambur,  amestecătoare,  mașini  de  găurit,  mașini  de  rectificat,
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cuptoare de tratament termic, etc. Deținem de asemenea secție proprie de realizare

a pregătirii de fabricație;

 Echipamente  de  testare:  standuri  dinamometrice  pentru  plăcuțe  frână,  balanța

termogravimetrică, aparatură de laborator pentru realizarea testelor fizico-chimice;

 Capacități  mari  de  producție  disponibile  pentru  plăcuțe  frână  și  garnituri  frână

tambur;

 Compania  are  hale  de  producție  disponibile  pentru  dezvoltarea  de  noi  linii  de

produs, clădiri de birouri pentru noi activități;

 Suprafața  totală  de  teren  125.635mp  din  care  suprafața  de  20.000mp  este

disponibilă  și permite construirea de noi hale de producție și noi depozite;

 SC FERMIT SA are o lichiditate bună și nu are datorii;

 Fermit  este  marca  europeana  înregistrata  cu  nr.  009941295  din  01  octombrie

2011;

 Pentru  produsele  de  siguranță  (plăcuțe  frână,  garnituri  frână  tambur)  deținem

certificate de omologare internațională R90; 

 Deține Autorizație de Furnizor Feroviar emisa de Autoritatea Feroviara Română și

Agremente Tehnice pentru produsele livrate în sectorul feroviar;

 SC FERMIT SA deține autorizație de mediu și este certificata conform ISO 9001.

Celor sus enumerate se adaugă oportunitățile privind:

o Forță de muncă disponibilă în zonă;

o Poziționarea  SC  FERMIT  SA  conferă  avantajul  pătrunderii  imediate  pe  piața

Europei și o durată redusă a transportului până la clienți;

o Apropierea de portul Constanța pentru exportul sau importul pe mare al produselor; 

o Apropierea de sistemul feroviar din Rusia în  situația existenței  de colaborări  pe

aprovizionare sau desfacere cu aceasta regiune.

În  situația  în  care  propunerea  noastră  prezinta  interes  pentru  Dumneavoastră,  vă

rugăm să  ne  transmiteți   solicitările  pentru  informații  suplimentare.  De  asemenea,  vă

invităm să ne vizitați fabrica pentru a vă face o imagine completă asupra situației actuale și

a potențialului de dezvoltare.

Așteptam cu interes răspunsul Dumneavoastră.
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Cu

considerație,

Ing. Traian Pândaru

Director General – Președinte al Consiliului de Administrație 
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