ROMBAT INAUGUREAZĂ CEL DE-AL 9-LEA
CENTRU LOGISTIC, LA BUCUREȘTI
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Compania ROMBAT S.A. îşi extinde reţeaua cu încă două centre logistice,
inaugurate la Brăila (7 iulie) şi la Bucureşti (8 iulie)
Serviciile centrelor includ atât vânzările en-gros, cât şi verificarea gratuită a
bateriei auto
Compania bistrițeană sărbătorește în acest an 30 de ani de activitate

București, 8 iulie 2010: ROMBAT SA, cel mai mare producător de baterii auto din România,
inaugurează astăzi la București un nou centru logistic, în urma unei investiţii de 440.000 de
Euro. Noul centru Rombat este localizat pe centura București (comuna Jilava). Serviciile oferite
de noul centru cuprind vânzarea en-gros de baterii auto, dar şi verificarea gratuită a bateriei
auto şi schimbarea acesteia.
Centrul ROMBAT București a presupus ridicarea unei clădiri noi, cu o suprafaţă construită de
360 de metri pătraţi. Centrul cuprinde un show-room modern, un depozit cu o capacitate de
8.000 de baterii şi un service auto în care clienţii pot beneficia de un service rapid pentru
instalaţia electrică a autovehicului şi de service integral pentru baterie. „Cerinţa pentru baterii
ROMBAT a crescut foarte mult în ultimii ani în zonă. Acest lucru ne-a determinat să realizăm o
astfel de investiţie pentru a fi mai aproape de clienţi, oferind flexibilitate în aprovizionare, dar şi
un serviciu mult mai rapid şi profesionist”, afirmă Ioan Repede, director general Rombat.
Cele două noi centre inaugurate, Brăila (7 iulie) şi Bucureşti (8 iulie), se alătură celor din Braşov,
Craiova, Deva, Iaşi, Râmnicu Vâlcea şi a altor două puncte de lucru în București și Oradea.
Compania Rombat SA sărbătorește în acest an 30 de ani. Dacă în 1990 compania bistrițeană a
vândut 233 MWh, anul trecut s-au vândut aproximativ 1650 MWh, înregistrând o creștere de
aproximativ 700%. Cifra de afacere a companiei bistrițene a înregistrat o creștere de 600%, mai
exact de la aproximativ 11.747.000 USD (1990) la 70.589.600 USD (2009). Din 1990 până în
2009 s-au investit 32.4 milioane de USD.
Cifra de afaceri a ROMBAT SA s-a ridicat în primele 6 luni din 2010 la 28,8 milioane de Euro, în
creştere cu 29,14% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. "Estimăm că vom crește în
continuare vânzările, depășind pe cele ale anului 2009, care a fost un an bun pentru Rombat.
Nu va fi ușor să îndeplinim acest obiectiv, ținând cont că industria auto este în continuare în
criză." afirmă Ioan Repede.

Compania Rombat SA a înregistrat în ultimii 2 ani o creștere a vânzărilor dar și a producției. În
2009 s-au vândut 2 milioane de unități, în creștere cu 30% față de 2008 (când s-au vândut 1.5
milioane de unități), iar pentru acest an se estimează o vânzare de peste 2.1 milioane de
unități.
Programul de investiții pentru anul 2010 se ridică la aproximativ 13.5 milioane Euro.
Implementarea acestui program depinde însă și de fondurile disponibile de la guvern și
aprobarea unor fonduri europene, deoarece o parte din proiectele pentru 2010 vor fi derulate
prin diverse programe cu finanțare guvernamentală sau europeană (aproximativ 46%).

Alte informaţii generale despre ROMBAT:
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Lider pe piaţa românească de baterii auto din anul 1997.
Capacitatea de producţie este de peste 2.300.000 baterii pe an.
Portofoliul de produse include până la 11 clase de baterii: Tornada, Pilot, Cyclon, Calciu,
Magma, Terra, Premier, Terra Professional, Tundra, Tempest si Green.
Numărul total al angajaţilor este de 680 de persoane (din care 90 lucrează în locaţia de
valorificare a plumbului din baterii deşeu); în plus compania a dezvoltat o reţea de
service, care cuprinde aproximativ 100 de reprezentanţe la nivel naţional.
Acreditată în calitate de furnizor regional în panelul Renault, pentru fabrica Dacia şi
fabricile din Rusia şi Iran și în panelul PSA Peugeot.
Campania de comunicare derulată în anii 2007-2008 „Atinge Polul Pozitiv în
Comunicare” a fost premiată cu Golden Award For Excellence, la categoria CSR, în
cadrul Galei PR Award.
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