ROMBAT menține pasul alert
și în primul trimestru al anului 2010
Comunicat de presă, 3 mai ’10
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Compania Rombat SA a realizat în primul trimestru al acestui an o cifră de afaceri
de aproximativ 16 milioane de Euro.
Compania bistrițeană a vândut în primul trimestru al anului 2010 peste 500.000 de
unități.
Rombat SA a fost alături de Gabriela Szabo în cea de a 5-a ediție a crosului
“Gabriela Szabo”- Ziua Europei 2010, eveniment organizat la Bistrița.

Bistriţa, 3 mai '10: Compania Rombat SA, cel mai mare producător de baterii auto din
România, a înregistrat în primul trimestru al acestui an o cifră de afaceri de 15.845.000 Euro, în
creștere cu 26% față de aceeași perioadă a anului trecut. S-au vândut 525.733 de baterii auto,
din care 55.4% destinate exportului, adică 291.273 de baterii auto.
"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, director general ROMBAT SA.
Compania bistrițeană a lansat în acest prim trimestru și două noi produse: bateriile TEMPEST
(baterie de semi-tracțiune, destinată aplicațiilor care necesită energie electrică permanentă sau
de durată, cum ar fi: stocarea energiei solare, alimentarea consumatorilor pe bărci cu motor,
iahturi, rulote, etc.) & GREEN (baterie destinată motocultoarelor, mașinilor de tuns iarba,
mașinilor de golf, pompelor portabile și la alte aplicații speciale). În prezent portofoliul companiei
include peste 500 de tipuri de baterii, grupate în clasele: Premier, Tornada, Cyclon, Calciu, Pilot,
Terra Professional, Terra, Magma, Forte, Star, baterii Moto și UPS-uri. Capacitatea de producție
a companiei este de peste 2 milioane de baterii pe an. Rombat furnizează baterii pentru Dacia
și este nominalizat în panelul de furnizori regionali Renault. Din 2008 Rombat furnizează și
baterii pentru Peugeot-Citroen, în Slovacia.
Rombat SA a desfășurat în primul trimestru al acestui an și o campanie de CSR în lumea
atletismului. Alături de Gabriela Szabo, multiplă campioană la atletism, compania bistrițeană a
organizat cel mai așteptat eveniment sportiv din Bistrița: crosul “Gabriela Szabo”- Ziua Europei
2010. În acest an au participat peste 800 de iubitori ai acestui sport, printre care atleți de
renume dar și sportivi amatori din toată țara.

”Educaţia sportivă este un subiect destul de puţin abordat de către societatea noastră. Din
păcate, nu toată lumea realizează cât de important e sportul, nu doar din punct de vedere al
performanţei sportive, ci şi din perspectiva activităţii zilnice a fiecăruia dintre noi. Beneficiile
sportului sunt multiple, acesta contribuind esenţial la sănătatea fizică şi psihică a oamenilor. Prin
această competiţie dorim să încurajăm atât spiritul competitiv al tinerilor cât şi practicarea
sportului de masă şi a celui de performanţă. Mă bucură inițiativa oficialităților locale și a
companiei Rombat SA.” a declarat multipla campioană Gabriela Szabo.

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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