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REZULTATE FINANCIARE 
PENTRU 9L 2022

Venituri consolidate

208,24 mil. RON

EBITDA consolidată

24,87 mil. RON

Marjă EBITDA 11,9%

Profit net consolidat

6,58 mil. RON

Marjă netă 3,2%

Venituri combinate*

307,04 mil. RON

+24,0% vs 9L 2021

EBITDA combinată*

41,99 mil. RON

Marjă EBITDA 13,7%

Profit net combinat*

25,99 mil. RON

Marjă netă 8,5%
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Roca Industry a finalizat tranzacția 
de preluare integrală a Dial. Se 
implică activ în setarea planurilor de 
afaceri ale companiilor și a inițiat 
proiecte comune de viitor, ca de 
exemplu lansarea procesului de 
analiză și construcție de strategie în 
zona sustenabilității (ESG). 

Bico și-a continuat expansiunea, 
prin semnarea tranzacțiilor pentru 
achiziția a 55% din capitalul social 
al Europlas (Zona Economică Liberă 
din Ialoveni, Republica Moldova) și 
se află în negocieri avansate pentru 
achiziția a 77,5% din capitalul 
social al Iranga, Lituania. Astfel, 
Bico devine unul din cei mai 
puternici jucători din Europa.

Sarcom a lansat o gamă nouă de 
produse – emailuri pe bază de apă, și 
a evoluat în gama de vopseluri 
lavabile sortimentația axată pe 
nevoile consumatorilor în zona de 
protecție antibacteriană-
antimucegai. Printre obiectivele 
companiei se numără eficientizarea 
operațională și inițierea unui proiect 
de instalare de panouri fotovoltaice. 

*Notă: Performanța combinată a fost obținută prin însumarea performanței individuale a fiecărei companii direct productive (Sarcom, Bico,
Terra, Eco Euro Doors și Dial), indiferent de momentul achiziționării sale și fără a considera ponderea deținerii Roca Industry în capitalul
social al fiecărei companii. Obiectivul rezultatelor combinate este de a prezenta informații financiare într-un format care să permită
comparabilitatea cu anul anterior, fără influența evenimentelor corporative.

Dial a intrat deja în procesul de 
integrare în cadrul holdingului, fiind 
stabilită structura organizațională și 
fiind inițiat procesul de recrutare 
pentru echipa de management. 

Echipele comerciale au fost 
consolidate la nivelul grupului Bico 
și la nivel operațional se 
implementează fluxuri comune 
optimizate. 

EED a obținut acreditarea FSC 
(certificare pentru trasabilitatea 
lemnului), necesară pentru 
extinderea ariei de distribuție, atât la 
export, cât și prin intermediul altor 
retaileri de tipul DIY.


