
one stop shop 
pentru fermieri 
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ROCA Investments

Holding de materiale 
de construcţii, listat 
la BVB (AeRO)

Lansată în 2017, ca parte din 
Impetum Group

Amplifică potenţialul și accelerează 
creșterea companiilor românești

Model de business axat pe 
holdinguri specializate pe diferite 
sectoare strategice

Portofoliu de +15 companii

ROC3RDFROC1 ROC4
Holding de agricultură
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Structura acţionariat

57%

100% 100%

43%

Florin
Deznan

100%
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Momente - cheie

ROCA Investments 
40% din RDF

€3 mil proiect cu 
fonduri UE

Proces de reașezare 
operaţională

Suprafaţă agricolă 975 ha 
(vs 600 ha 2019)

Refinanţare împrumuturi 
bancare

Digitalizare

Suprafaţă agricolă 2000 ha 
(vs 975 ha 2020)

Finalizare investiţii de €5,7 mil

Lansare RDF Agricultură

Majorare capital social €5 mil 

ROCA Investments - pachet 
majoritar RDF

RDF achziţionează 100% din 
Adidana

S1 2022 – venituri cumulate €60 mil

2019

2020

2021

2022

Obiective 2022

Lansare marketplace agricultură

+2 achiziţii noi 

Peste €100 mil venituri consolidate - FY2022
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ROCA Agri RDF
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Logistică completă pentru sectorul 
agricol (depozitare, transport)

extindere teritorială și a gamei de produse și servicii

Producţie 
Agricolă

Distribuţie de inputuri 
(seminţe, îngrășăminte, 
substanţe de protecţia 

plantelor) la nivel naţional

Distribuţie de 
combustibil 

Trading de 
cereale

Procesare 
de soia

Distribuţie de produse 
de morărit și panificaţie

one stop shop
Ţintește să devină un

pentru fermieri



Portofoliu
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RDF
unul din principalii distribuitori zonali de input-uri 

(îngrășăminte chimice, seminţe și pesticide)    

Adidana
unul dintre principalii distribuitori de 
îngrășăminte chimice

RDF Agricultură 
focus pe producţie agricolă



Rezultate S 1 2022
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301.774.459,76 14.472.898,43 9.933.669
Cifra de afaceri EBITDA Holding Rezultatul net al exerciţiului



Evoluţie ROCA Agri RDF

IULIE 2022

+500% 
2022 vs 2020

(3) Cifra de afaceri cumulată RDF+Adidana, care poate crește cu >250m RON 
în baza unei potenţiale achiziţii de tip M&A previzionată anul acesta 

(1) Cifra de afaceri 
RDF S.A.

(2) Cifra de afaceri cumulată 
RDF S.A. + Adidana
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one stop shop 
pentru fermieri 


