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P
utini oameni de afaceri 
se  pot lăuda că au făcut 
investiţii în acest an. Pro
prietarul holdingului RTC 
a ajuns în schimb la cea de 
a treia. După un depozit de 
papetărie si o franciză de 
restaurante, ambele lansa
te luna trecută. Octavian Radu vorbeşte 

acum despre Q Power, cel mai nou busi- 
ness intrat în portofoliul grupului cu o cifră 
de afaceri de aproximativ 200 de milioane 
de euro. si care reprezintă nu doar cea 
mai mare investiţie a  sa din acest an. dar 
si new entry-ul cu cel mai mare potenţial 
de dezvoltare. Compania va activa pe piaţa 
de recuperare de energie termică, un do
meniu estimat de omul de afaceri la 500 de 
milioane de euro pe plan local $i la 100 de 
miliarde de euro pe plan global.

0  NOUĂ ETAPĂ. Pe scurt. Q Power va 
produce si distribui instalaţii speciale de 
recuperare a  căldurii, clienţii vizaţi de an
treprenor fiind atât din domeniul public -  
centralele termice, care furnizează căldu
ră $i apă caldă - . cât si din cel privat -  cum 
ar fi producătorul de otel Arcelor Mittal de 
la Galaţi, cel mai mare exportator al Româ
niei. care a anuntat recent că a  obtinut în 
2008 un profit-record de 200 milioane de 
dolari. în momentul discuţiei cu MONEY 
EXPRESS, oamenii lui Radu făceau o pre
zentare pentru managementul combinatu
lui de la Galaţi, antreprenorul exclamând, 
retoric, „vă daţi seama că as putea vinde 
astfel de instalaţii către toate fabricile 
Mittal din lume?!“. La nivel internaţional, 
conform raportului postat pe site-ul com
paniei. grupul Arcelor Mittal a înregistrat 
anul trecut vânzări de 124,9 miliarde do
lari si un EBITDA de 24,5 miliarde dolari. 
Cel mai mare producător de otel din lume 
este controlat de miliardarul Lakshmi Mit
tal, locul opt în cel mai recent clasament al 
revistei americane „Forbes”. cu o  avere de 
19.3 miliarde dolari.


