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Divizia de birotică a RTC îşi face buget optimist 
pentru 2010, la un curs de 4,3 lei/euro

’rofficc, divizia de birotică şi 
papetarie a RTC Holding, controlat de omul 
de afaceri Octavian Radu, îşi bugetează o 
cifră de afaceri de 40  m ilioane de euro, cu 
15% în  creştere faţă de 20 0 9 , în  scenariul 
optim ist al ieşirii României d in  criză şi al 
revenirii cererii de produse de profil.

Oficialii companiei cred că revenirea eco
nomiei locale s-ar putea produce în a doua 
jum ătate a lui 20 10 , motiv pentru  care esti
mările pe primele trei luni ale anului iau în 
calcul continuarea scăderii businessului. 
Ultimul trim estru  al anului viitor ar urma, 
susţin  aceştia, să asigure o bună parte  din 
creştere.

“Dacă în  primul trim estru d in 2010  pre- 
vizionăm o scădere a vânzărilor faţă de pe
rioada similară a acestui an  de 12 -13%, în  tr i
m estrul al patrulea de anul viitor estim ăm  o 
creştere de 24 -25% faţă de perioada similară 
a acestui an”, potrivit informaţiilor transm i
se Business Standard.

Stabilitatea politică, decisivă 
pentru anul viitor

Vânzările de produse de birotică şi pape- 
tărie ale RTC au fost puternic afectate în pri
ma parte a acestui an, când, pe fondul redu
cerii cheltuielilor, numeroşi clienţi au ales să 
se orienteze către produse “ low-cost”.

“Anul viitor, im pactul cel mai puternic îl 
va avea stabilitatea politică şi rapiditatea cu 
care se vor lua toate măsurile pentru  ieşirea

din criză. De asem enea, stabilitatea leului va 
avea un impact pozitiv atât asupra mediului 
economic, cât şi a celui social”, susţin  oficia
lii diviziei de birotică.

Ei spun că au construit bugetul pe anul 
viitor la cursul de acum, pentru că este foar
te greu să se facă o predicţie asupra evoluţiei 
cursului.

Listare
>Octavian Radu a declarat recent pen tru  
B us iness S ta n d a rd  că ia in  calcul o 
lis tare  pe Bursă a g rupulu i şi reconsideră 
decizia de a scoate la vânzare d iv iz ii ale 
businessului pe care il conduce. în vederea 
o b ţine rii de lich id ită ţi.

Totodată, în ceea ce priveşte profitul ope
raţional, RTC Proffice mizează pe o creştere 
de patru ori faţă de 2009 , în  urm a reducerilor 
de costuri din 2009 . “încercăm să m enţinem 
aceste reduceri şi în 20 10 , printr-un control 
strict al tu turor costurilor”, au mai spus re
prezentanţii companiei. Pentru anul viitor, 
investiţiile vor fi la un nivel de 75% faţă de 
2009, după ce în 2008-2009  firma a făcut o 
investiţie de 4,5 milioane de euro într-un de
pozit complet automatizat.

Grupul RTC cuprinde diviziile Diverta, 
Proffice, Sistec, Rafar, Flaro şi TCE, Rimobi, 
Q Power. Octavian Radu a declarat recent 
pentru  Business Standard că ia în calcul 
o listare pe Bursă a grupului şi reconside
ră decizia de a scoate la vânzare divizii ale 
businessului pe care îl conduce, în vederea 
obţinerii de lichidităţi.


