
Investește în energie verde
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Care sunt scopurile principale ale proiectului de investiție?

Cooperativa De Energie devine 
primul furnizor în sistem 

cooperatist din România de 
energie 100% regenerabilă și 

certificată;

Membrii cooperatori devin 
investitori în energie verde, prin 
cooperativa pe care o co-dețin. 
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Ce este o cooperativa de energie?
În Europa, există peste 3.400 de cooperative de energie regenerabilă (REScoops), cu peste 1,000,000 cetățeni 
implicați. Câteva exemple, care ne servesc și ca modele de business: 

 □ model de business participativ și democratic, în care cetățenii co-dețin și participă direct în proiecte de    
 producție & consum de energie regenerabilă sau în proiecte de eficiență energetică;
 □ cetățenii participă democratic (urmărind principiul 1 membru - 1 vot) la procesul tranziției energetice spre un  
 sistem energetic cu emisii reduse de carbon;
 □ actor principal al economiei sociale, pentru că în centrul nu stă maximizarea profitului, ci interesul      
 membrilor cooperatori. 

Som Energia (Spania) are peste 67.000 de 

membri, 90 de angajați, 118.000 contracte de 

furnizare și o cifră de afaceri de peste 75 de 

milioane de euro.

EWS Schoenau (Germania) furnizează energie 

electrică către 196.000 de clienți și 

administrează mai multe rețele de energie 

electrică, energie termică și proiecte solare și 

eoliene.

Ecopower (Belgia) oferă energie electrică 

către circa 50.000 de oameni din Flandra 

(zona flamandă a Belgiei).
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Ce este Cooperativa de Energie?

Cooperativa de Energie este prima comunitate de energie din 
România, care va furniza și produce energie 100% regenerabilă, cu 
certificate de origine, în sistem cooperatist. 

Obiectivul principal al cooperativei este să faciliteze tranziția energetică 
în România, către o piață acoperită 100% cu energie din surse 
regenerabile, în care cetățeanul joacă un rol activ.

Cooperativa este o afacere creată pentru a aduce plus valoare 
comunității pe care o servește și membrilor cooperativei.

 □ lansată în octombrie 2019 de către 15 membri fondatori;
 □ numără în prezent peste 335 de membri cooperatori;
 □ 50.000 de euro capital social acumulat.
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Cum poți deveni membru în cooperativă și ce beneficii ai?

  
 □ Orice persoană fizică sau juridică poate deveni membru 
cooperator (”acționar”) printr-o contribuție la capitalul social al 
cooperativei de minim 100 de lei și completarea formularului de pe 
website. 
 □ Participi la luarea tuturor deciziilor în cadrul cooperativei, în baza 
principiului democratic – 1 membru, 1 vot, indiferent de aportul la 
capitalul social;
 □ Ai acces liber la toate informațiile/rapoartele cooperativei.
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Investește în energie verde - primul proiect al Cooperativei

Este primul proiect de investiție al Cooperativei de Energie - prima comunitate de energie regenerabilă din 
România - care împreună achiziționează o firmă de furnizare de energie electrică:

Cooperativa De Energie va 
cumpăra firma Apuron 

Energy, pentru a intra pe piață 
și a începe furnizarea de 

energie din surse regenerabile 
pentru membrii cooperatori.

Achiziția firmei furnizoare de 
energie se realizează prin 

participarea directă a 
membrilor cooperatori, sub 

formă unui împrumut cu 
dobândă, acordat cooperativei.

 Investitorul trebuie să fie 
membru cooperator pentru a 
putea împrumuta cooperativa 
în vederea finanțării achiziției. 
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Investiția - De ce cumpărăm un furnizor existent?

Achiziționăm o firmă de furnizare de dimensiuni mici  - Apuron Energy - pentru că este cea mai rapidă și mai sigură 
cale de a începe furnizarea de energie 100% regenerabilă și certificată, fără să pierdem bani și timp în procesul de 
creștere.

Pe scurt, Apuron Energy înseamnă:  
 □ O companie înființată în 2012 care are licență de furnizare a energiei electrice, toate autorizațiile necesare    
 pentru a funcționa și un flow de lucru stabil; 
 □ Are aproximativ 150 de clienți - în principal IMM-uri;
 □ vinde un volum anual de 40 de GWh de energie - un volum care ne permite să pornim furnizarea de la un 
nivel de break-even și să creștem.
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Când vei putea muta contractul la Cooperativa de Energie

În câteva săptămâni de la lansarea proiectului de investiție vom veni cu propuneri de 
oferte comerciale. 

Primii care își vor putea muta contractul de energie vor fi membri cooperatori care 
sunt în prezent în Cooperativă, iar cu acești ”pionieri” vom lucra activ pentru a putea 
îmbunătății și rafina procesul de furnizare.

După ce totul este pus la punct, vom deschide furnizarea către toți membri 
cooperatori! 

Dacă vrei să fii printre pionieri, scrie-ne la cooperator@cooperativadeenergie.ro.
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De ce să investești în energie verde, prin comunitatea ta?

  
 □ faci un pas concret pentru a deveni un actor principal pe piața de energie - vei deveni acționar și membru cu 
drept de vot în compania de furnizare
 □ contribui direct la democratizarea și descentralizarea pieței de energie, controlată acum de câțiva jucători 
mari;
 □ contribui concret la procesul de tranziție energetică către un viitor cu zero emisii de carbon;   
 □ obții un câștig (randament) din investiția realizată și știi că banii tăi susțin doar proiecte dedicate unui viitor 
sustenabil;
 □ ai trasabilitatea investiției și acces total și transparent la informații - vei putea vota și participa în Adunarea 
Generală și evenimetele organizate;
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Cum vom finanța și care este valoarea proiectului?

 □ Investiția totală este de aproximativ 2 milioane de lei (aproximativ 400.000 de euro);
 □ Prețul achiziției va fi finanțat în proporție de 100% prin participarea membrilor cooperatori, care astfel    
 devin investitori în energie verde.
 □ În concret, membrii cooperatori vor acorda cooperativei un împrumut cu dobândă, cu două variante de     
 termene de investiție. 
 □ Cine poate investi: proiectul este deschis doar membrilor cooperatori - indiferent că sunt persoane fizice sau  
 juridice, indiferent de unde locuiesc. Poți deveni membru cooperatori pe site-ul nostru.
 □  Suma minimă: 500 de lei - am ales această sumă, pentru ca proiectul să fie accesibil pentru cât mai mulți   
 membr cooperatori. 
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Cum vei putea recupera și urmări suma investită?

Este primul proiect de investiție al membrilor Cooperativei de Energie - prima comunitate de energie din România  
- care împreună achiziționează o firmă de furnizare de energie electrică:
  
 □ Rambursarea sumei investite se va efectua de către cooperativă în termen de 1 an sau 5 ani, calculat de la    
 data creditării contului bancar al cooperativei cu suma depusă;
 □ Dacă vrei să îți retragi suma investită oricând după scadență, trebuie să ne transmiți o notificare cu 30 de   
 zile înainte, pe adresa de email cooperator@cooperativadeenergie.ro, care să conțină datele contului în care    
 dorești să primești suma;
 □ În cazul în care vor exista noi proiecte care necesită finanțarea ta, vei putea alege să reinvestești sumele la o  
 nouă dobândă, în funcție de proiectele disponibile atunci.
 □ Ca membru & investitor în cooperativă ai acces la situațiile financiare, poți vota în cadrul Adunării Generale a  
 Membrilor și primești actualizările importante despre dezvoltarea proiectului.

Important! Suma investită nu va putea fi retrasă înaintea împlinirii scadenței. Atunci când dorești retragerea sumei, ulterior împlinirii termenului, avem rugămintea de a 
ne informa cu cel puțin 30 de zile înainte de scadență. Astfel vom fi siguri că avem sumele necesare pentru a putea returna investiția și că putem derula activitatea de zi 
cu zi a Cooperativei fără riscuri.
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Ce înseamnă energie verde cu garanție de origine? (GO)

Garanțiile de origine sunt documente electronice emise producătorilor de energie regenerabilă (eolian, solar, 
hidro, biomasă, etc.) pentru fiecare MWh de energie produsă și livrată în rețeaua națională.

Energia pe care tu o ai la priză nu poate fi diferențiată, pentru că electronii sunt aceeași indiferent de cine sau ce îi 
produce. Noi, la Cooperativa de Energie cumpărăm energia de pe piața liberă, dar în plus față de ceilalți furnizori ne 
asigurăm că pentru fiecare kWh achiziționat, am obținut și o garanție de origine, care atestă că pentru acel kWh, 
un altul a fost produs din surse regenerabile, fără emisii de carbon.

Acesta este singurul mecanism pe care îl putem folosi în prezent pentru a putea dovedi că mix-ul nostru de energie 
este 100% din surse regenerabile, iar pe viitor scopul nostru este să dezvoltăm proiecte proprii de producție de ener-
gie regenerabilă, care să acopere întreg consumul clienților noștri.

Astfel, suntem printre primii furnizori din România care fac acest lucru. Creșterea utilizării garanțiilor de origine va 
duce la dezvoltarea acestui mecanism și în România, la fel ca în alte țări europene și va contribui la creșterea sector-
ului de energie regenerabilă din România.
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Ce beneficii ai ca investitor?

În creionarea proiectului, am plecat de la ideea că pentru a putea investi cu 
succes în energie regenerabilă și alte proiecte de energie, acestea trebuie să 
fie atractive. 

Am creat un mecanism simplu, transparent și digital prin care poți investi, 
sub forma unui împrumut cu dobândă. Tu alegi suma și perioada investiției:

 □ pentru 1 an -  dobândă de 3,7% pe an, plătită în fiecare an;
 □ pentru 5 ani - dobândă de 5,2% pe an, plătită în fiecare an;

Dobânda va fi plătită la sfârșitul fiecărui an și nu se va cumula. La finalul 
perioadei, vei putea alege fie să retragi suma respectivă, fie să continui cu o 
nouă investiție, la o nouă dobândă.

Important! Suma investită nu va putea fi retrasă înaintea împlinirii perioadei alese. Atunci când dorești re-
tragerea sumei, ulterior împlinirii termenului, avem rugămintea de a ne informa cu cel puțin 30 de zile înainte de 
scadență. Astfel vom fi siguri că avem sumele necesare pentru a putea returna investiția și că putem derula acti-
vitatea de zi cu zi a Cooperativei fără riscuri.
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Cum va fi plătită dobânda?

Pentru suma investită, cooper-
ativa va plăti o dobândă de 

3,7% sau 5,2% pe an, în 
funcție de perioada aleasă.

Dobânda nu se capitalizează. 
Cooperativa va plăti anual 
dobânda, după împlinirea 

fiecărui an de la depunerea 
sumei, în contul indicat de 

investitor.

Dobânda se calculează anual, 
începând cu data creditării 

contului bancar al Cooperativei 
cu suma depusă.
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Cum poți investi?

Procedura de investiție este simplă, transparentă și digitalizată, astfel încât vei putea să investești direct din contul 
tău de membru.

 1. Primul pas este să fii membru în cooperativă. Dacă nu ești, poți deveni membru aici [LINK];
 2. Te loghezi în contul tău de membru de pe site-ul cooperativei [LINK];
 3. Alegi suma și perioada investiției;
 4. Citești contractul de împrumut, iar dacă ești de acord cu termenii acestuia poți merge mai departe și bifa   
 că ești de acord;
 6. Realizezi plata - prin ordin de plată - nu am folosit un procesator de plăți pentru e evita comisioanele mari.
 7. Primești confirmarea din partea cooperativei că totul este în regulă. Contractul tău devine activ de la data 
în care transferul tău a ajuns în contul Cooperativei. 

Pentru orice informații suplimentare ne poți contacta la cooperator@cooperativadeenergie.ro sau pe oricare din 
paginile noastre de pe rețelele de socializare.
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După achiziție, cum vom dezvolta afacerea?

 □ Lucrăm deja la îmbunătățirea sistemelor IT și eficientizarea procesele existente.
 □ Vom începe furnizarea de energie regenerabilă și vom atrage clienți, atât persoane fizice cât și juridice, din   
 rândul membrilor cooperativei.
 □ Lucrăm la crearea unei oferte comerciale sustenabile pentru cooperativă, dar corectă pentru clienți  și    
 pentru membri – fără costuri ascunse sau abonamente zilnice.

Mai multe detalii despre procesul planurile noastră, alături de cifre concrete pot fi citite în planul nostru de afaceri, 
disponibil pe site-ul cooperativei.
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Ce trebuie să știi despre plata sumei investite?

Suma pe care dorești să o 
investești trebuie transferată 

într-o singură tranșă, în contul 
bancar al Cooperativei 

menționat în contractul de 
împrumut.

Dacă suma nu este virată în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data semnării contractului, 

acesta va fi reziliat de plin 
drept, fără îndeplinirea niciunei 

formalități.

Contractul intră în vigoare de la 
data creditării contului 

cooperativei, iar atunci primești 
contractul în format digital, pe 

adresa de email folosită și 
pentru înscrierea în 

cooperativă.
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Care sunt planurile după finalizarea proiectului?

 □ Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de producție de energie – în prima etapă solare, iar ulterior eoliene.  
 Cu pași mici vom putea profita de experiența acumulată și vom putea lua cele mai bune decizii pe baza unor    
 informații solide.
 □ Facilitarea autoconsumului prin sisteme fotovoltaice montate pe acoperiș – de tipul ”roof-top”, dedicate   
 consumatorilor rezidențiali și IMM-urilor.
 □ Dezvoltarea proiectelor de stocare a energiei electrice.
 □ Oferirea de sfaturi și soluții de eficiență energetică pentru membrii noștri.
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Ești gata să investești în Cooperativa Ta?

Te așteptăm în comunitatea noastră! Pe site-ul nostru ai acces la toate documentele 
importante despre investiție și tot acolo poți completa formularul și investi în 
Cooperativa de Energie!
   
Acesta este doar unul dintre primele proiecte de investiție pe care le vom derula. 
Hai și tu în Cooperativa de Energie pentru a afla mai multe despre cum te poți implica 
în proiectele de energie regenerabilă!



Hai și tu în Cooperativa de Energie!
https://cooperativadeenergie.ro/


