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Cotidianul Zi de Zi vă prezintă, în exclusivitate, cele mai interesante investiţii elveţiene din
judeţul Mureş, demers realizat cu ajutorul informaţiilor furnizate de www.listafirme.ro,
principalul portal despre firmele din România. Potrivit datelor deţinute de Registrul
Comerţului, Elveţia este principala ţară străină care deţine investiţii în judeţul Mureş,
cu 41 de firme care rulează afaceri de 2,3 miliarde lei, au un profit cumulat de 296
milioane lei şi asigură aproape 3.300 de locuri de muncă.
1 / Azomureş Târgu-Mureş
Principalul producător de îngrăşăminte pentru agricultură din România este controlat de
elveţienii de la Ameropa Holding AG şi Pelican Fertilizers GMBH, iar cifrele exerciţiului
financiar 2013 sunt următoarele: 2.457 de angajaţi, afaceri de 1,59 miliarde lei şi profit de
104,57 milioane lei.
2 / Sandoz Târgu-Mureş
Are doi asociaţi persoane juridice, companiile elveţiene Novartis Pharma AG şi Novartis AG.
Societatea a fost înfiinţată în anul 1995, are ca obiect de activitate fabricarea produselor
farmaceutice de bază şi a încheiat anul 2013 cu următoarele cifre: afaceri de 268,03 milioane
lei, profit de 21,84 milioane lei şi 257 de angajaţi.

3 / Sefar Sighişoara
Subsidiara companiei elveţiene a fost înfiinţată în anul 2005 şi are ca obiect de activitate
producţia de ţesături. Societatea are trei administratori cetăţeni elveţieni, Meier Hans Peter,
Werner Merz şi Povel Hermann Robert Maria, şi a încheiat exerciţiul fincnciar 2013 cu
următorii indicatori economico-financiari: cifră de afaceri de 45,8 milioane lei, profit de
22.406 lei şi 153 de salariaţi.
4 / Pacovis România Târgu-Mureş
Subsidiara companiei elveţiene cu acelaşi nume are o vechime de 13 ani în domeniul
fabricării condimentelor şi ingredientelor şi are doi asociaţi, Gheorghe Luduşan şi Leszai
Karin Edith, care deţin şi funcţia de administratori. Societatea a asigurat 28 de locuri de
muncă în 2013, an în care a derulat afaceri de 13,62 milioane lei şi a înregistrat profit de
140.325 lei.
5 / Multy Products Rom Sighişoara
A fost înfiinţată în anul 2001, are ca obiect de activitate turnarea fontei şi are doi asociaţi,
cetăţeanul italian Marco Pace şi societatea elveţiană Westgroup SA. În anul 2013, firma a
avut 14 angajaţi şi a raportat o cifră de afaceri de 3,14 milioane lei şi profit de 12.242 lei.
6 / Agrom Com Sângeorgiu de Mureş
Datează din anul 2002, prestează activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, are doi asociaţi
persoane juridice, Asociaţia Agrom-RO şi Asociaţia Agrom CH din Elveţia, şi este
administrată de Tiberiu Ştef. În 2013, societatea a derulat afaceri de 1,42 milioane lei, a
înregistrat profit de 46.497 lei şi a asigurat 4 locuri de muncă.
7 / Sildan Import Export Voivodeni
Are o experienţă de nouă ani în sectorul comerţului cu ridicata al materialului lemnos şi a
materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare şi are doi asociaţi, ambii cetăţeni
elveţieni, Hirschi Daniel Peter şi Michel Kaspar Friedrich Ernst. Societatea a avut 4 angajaţi
în 2013, an în care a raportat o cifră de afaceri de 478.254 lei şi pierderi de 73.868 lei.
8 / Europe Trade Investment Sighişoara
Este deţinută de compania elveţiană Westgroup SA şi cetăţeanul italian Antonio Pace, datează
din anul 2001 şi are ca obiect de activitate tăierea şi rindeluirea lemnului. În 2013, firma a
derulat afaceri de 85.406 lei, a obţinut profit de 1.939 lei şi nu a avut niciun angajat.
9 / Villa Helvetia Târgu-Mureş
O afacere mică, dar simbolică pentru investiţiile elveţiene în judeţul Mureş, înfiinţată în anul
1992 şi controlată de Simona Herrmann, Werner Herrmann şi Adrian Herrmann, ultimii doi
cetăţeni elveţieni. În anul 2013, Villa Helveţia Târgu-Mureş a avut 4 angajaţi, cifră de afaceri
de 10.056 lei şi pierderi de 74.817 lei.

