Comunicat de presă,
Brașov, 28.02.2014

S.C. ARO-PALACE S.A. Brașov se listează
pe sistemul alternative de tranzacționare (ATS) al SIBEX Sibiu

Cu o istorie și o tradiție de peste 100 de ani în turismul românesc și internațional,
S.C. Aro-Palace S.A. acționeaza astăzi, cu succes într-o formă modernă de organizare, fiind
moștenitoarea hanurilor și restaurantelor medievale, precum: Complexul Cetăţuia (1580) şi
Complexul Cerbul Carpatin (1539 – 1545) care adăpostesc unităţi de alimentaţie publică
reprezentative pentru Braşov, Transilvania și România.
Activele sale cele mai importante sunt: Complexul hotelier “Aro Palace”- 1939; Complexul
hotelier “Capitol”-1973 ; Complexul “Coroana & Postăvarul”-1906; Hotel „Aro Sport”; Restaurant
„Cetate”-1580; Crama „Cerbul Carpatin”-1545; Restaurant „Casa Pădurarului” şi Restaurant
„Panoramic”.
Din punctul de vedere al facilităţilor de care dispune în prezent societatea, este de
menţionat faptul că niciun competitor la nivel local, nu se adresează unei structuri atât de largi de
clienţi neegalând complexitatea ofertei de servicii, astfel:
• societatea deţine singurul hotel de 5 stele din zonă;
• deţine cea mai mare capacitate de cazare la nivel local;
• totodată, deţine toate categoriile de unităţi de cazare – de la o stea la 5 stele;
• dotările moderne pe segmentul de 5 stele;
• cel mai mare centru de conferinţe (capacitate 700 locuri)
În prezent, societatea are 370 de angajați și a încheiat anul 2013 cu o cifră de afaceri
de 20 744 113 lei.
Obiectivele principale ce se doresc a fi atinse de SC Aro-Palace SA în următorii 3 ani sunt:
- creşterea cifrei de afaceri prin intermediul creşterii numărului de clienţi (turişti) care să
apeleze la serviciile societăţii: cazare, alimentaţie, închirierea sălilor pentru organizarea de
conferinţe, simpozioane, diferite manifestări;
- optimizarea gradului de ocupare;
- fidelizarea clientelei;
- mărirea numărului mediu de zile/turist;
- îmbunătăţirea produsului turistic şi a imaginii unităţilor hoteliere din cadrul
SC Aro-Palace SA.

Pentru S.C. ARO-PALACE S.A. listarea acțiunilor la SIBEX reprezintă atât un pas major către
accesul pe piața de capital, precum și o foarte buna modalitate de creștere a notorietății
companiei pe plan național și internațional, a vizibilității în rândul investitorilor, partenerilor de
afaceri și clienților actuali, oferind posibilitatea reflectării în mod transparent către aceștia a
evoluției activității și rezultatelor companiei.
Rezultatele obținute în ultimii ani, grație noii strategii de poziționare adoptată la
momentul preluării pachetului majoritar de acțiuni de către SIF Transilvania SA, precum și
perspectivele pentru anii următori, creează premisele necesare pentru diversificarea surselor de
finanțare a viitoarelor proiecte de dezvoltare ale companiei.
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