Creştere de 28% a volumelor de bere pentru URSUS Breweries
Bucureşti, 15 mai 2008. URSUS Breweries, subsidiară a SABMiller plc, anunţă o creştere
organică de 28% a volumelor de bere şi o creştere de 35% a cifrei de afaceri, înregistrate în
anul financiar încheiat la 31 martie 2008. Creşterea veniturilor, ca urmare a unei evoluţii
economice pozitive şi vremea favorabilă au dus la marirea cererii pe piaţa berii din
România. Pe fondul unei creşteri puternice a pieţei, fiecare brand din portofoliul URSUS
Breweries a înregistrat creşteri mult peste nivelul pieţei, ceea ce le-a îmbunătăţit
semnificativ cota de piaţă. Recentele investiţii în capacitatea de producţie s-au dovedit de
asemenea foarte importante pentru capacitatea de a satisface creşterea rapidă a cererii
pentru mărcile URSUS Breweries.
“România a înregistrat anul trecut cea mai rapidă rată de creştere din Europa pentru
SABMiller, ceea ce ne-a adus nu numai o creştere a volumelor, ci şi o creştere a cotei de
piaţă până la nivelul estimat de 25,4%. Aceste rezultate se datorează în principal
performanţei portofoliului nostru, cu două branduri foarte puternice, Timişoreana – lider
de piaţă şi URSUS Premium – lider pe segmentul premium. Vom continua să creştem
încrederea în brandurile noastre şi să ne dezvoltăm portofoliul pentru a ne consolida
poziţia pe piaţă”, a declarat Stephan Maria Weber, Preşedinte şi CEO URSUS
Breweries.
În anul financiar trecut (aprilie 2007 – martie 2008), Timişoreana a înregistrat o creştere de
43%, dobândind o pondere tot mai mare pe canalul off-premise datorită noului ambalaj
PET şi şi-a întărit poziţia de lider pe piaţa berii, cu o cotă estimată de 14%. Marca URSUS
Premium şi-a consolidat poziţia de lider pe segmentul premium, cu o creştere de 8%, şi
şi-a extins totodată prezenţa în punctele de desfacere on-premise de tip premium.
“În ultimii ani am înregistrat creşteri peste nivelul pieţei şi avem încă potenţial de creştere
a capacităţii de producţie. De aceea, pentru a satisface în totalitate cererea pieţei şi pentru
a preveni constrângerile de capacitate, vom continua şi anul acesta investiţiile în fabricile
de la Buzău şi Timişoara pentru a creşte capacitatea totală de producţie până la nivelul de
6,8 milioane hectolitri”, a completat Stephan Maria Weber, Preşedinte şi CEO URSUS
Breweries.
URSUS Breweries, subsidiară a SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători
de bere din România, cu o cotă de piaţă estimată de 25,4%. Compania are sediul central în
Bucureşti şi deţine 4 fabrici de bere în Cluj-Napoca, Timişoara, Buzău şi Braşov, având
peste 1.500 de angajaţi. Mărcile URSUS Breweries sunt: Peroni Nastro Azzurro, URSUS,
Redd’s, Timişoreana, Stejar, Ciucaş, şi Pilsner Urquell.
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SABMiller plc este una dintre cele mai mari companii de bere din lume, cu participaţii în
societăţi producătoare de bere sau acorduri de distribuţie în peste 60 de ţări de pe 6
continente. Mărcile Grupului includ beri premium internaţionale, cum ar fi Miller
Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro şi Pilsner Urquell, precum şi o gamă excepţională
de mărci locale cu poziţii de lider. În afara SUA, SABMiller plc este, de asemenea, una
dintre cele mai mari companii din lume de îmbuteliere a produselor Coca-Cola.
În exerciţiul financiar încheiat la 31 martie 2008, Grupul a raportat un profit ajustat înainte
de impozitare de 3.639 milioane USD şi venituri de 21.410 milioane USD. SABMiller plc
este cotată la bursele de valori din Londra şi Johannesburg.
Rezultatele financiare ale grupului SABMiller pentru anul financiar încheiat la
31 martie 2008 sunt disponibile pe website-ul companiei: www.sabmiller.com
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