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Evenimente importante de raportat:  Detalii suplimentare aferent raportului de dobandire procent din capital 

social  INTERVISION TRADING-RO S.R.L. 

Compania Visual Fan SA deținătoarea brandului Allview, listată la Bursa de Valori București sub simbolul ALW, 
comunică detalii suplimentare legate de achiziția strategică anunțată în prima parte a săptămânii. Astfel, 
tranzacția recent încheiată presupune preluarea unei participații majoritare de 51% de către Visual Fan S.A. 
din Intervision Trading RO S.R.L., distribuitor exclusiv al popularului brand AKAI pe piața din România și 
Europa Centrală și de Est.  

Pentru finalizarea tranzacției, preluarea pachetului majoritar necesită obținerea avizului Consiliului 
Concurenței, în perioada imediat următoare 

 Valoarea tranzactiei este mai mica de 10% din cifra de afaceri si active a VISUAL FAN S.A. 

Această achiziție aduce companiei Visual Fan un plus de valoare important, conducând la diversificarea gamei 
de produse și extinderea capacității de vânzare atât pe piața locală, cât mai ales pe piețele externe. În același 
timp, achiziția va contribui la o creștere consistentă de 25% atât a cifrei de afaceri, cât și a profitului 
companiei - față de estimările anunțate în memorandumul de listare a acțiunilor la Bursa de Valori București.  

Brandul AKAI a fost fondat la Tokyo în 1929 și datorită inovației în domeniul electronicelor de larg consum a 
devenit unul dintre cei mai importanți producători globali din domeniu. Intervision Trading RO S.R.L. este 
distribuitor exclusiv al brandului japonez AKAI de mai bine de 11 ani pe piața internațională și a înregistrat la 
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nivelul anului 2020 o cifră de afaceri de 36,57 milioane de lei (7,42 milioane de euro) și un profit net de 5,94 
milioane de lei (1,20 milioane de euro). Marja de profit înregistrată în 2020 de către compania Intervision 
Trading a fost de 16,24%, plasându-se la un nivel net superior față de media pieței de electronice. Totodată, 
pe parcursul anilor business-ul a demonstrat stabilitate, ce reiese din indicatorii financiari de lichiditate și 
solvabilitate ai societății. Pentru perioada următoare, situațiile financiare consolidate vor arăta o creștere 
consistentă a cifrei de afaceri și a profitului companiei Visual Fan, cu peste 25%, luând în calcul estimările 
financiare ale celor două entități raportate începând cu anul 2022.  

Parteneriatul nou început vizează o creștere semnificativă a vânzărilor pe plan extern, cu peste 30%, pentru 
cele două branduri: Allview și AKAI. Contopirea canalelor de vânzare și majorarea portofoliului de produse 
prin adiția unora complementare, vor permite atacarea unor noi piețe de desfacere și vor genera sinergii cu 
impact pozitiv asupra volumelor de vânzări, cât și a marjelor de profit.  

Cu stima, 

Visual Fan S.A. 
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