LIMBURG SRL este o companie fondata in anul 2010 cu capital 100% moldovenesc ,una din
cele mai importante companii de agro‐bussines din republica Moldova.
Extinsa la nivel național în zonele de interes , acopera prin serviciile sale toate cerințele clienților cu
promptitudine și cu cel mai înalt grad de profesionalism deservind atat pietele locale cat si cele
internationale.
Avand ca scop dezvoltarea in cerstere, LIMBURG SRL a devenit una din putinele companii care au
dreptul la importul si comercializarea produselor petroliere (licenta SERIA: AC NR: 000616).
Baziandu‐se numai pe principii corecte in relatia cu clientii si marindu‐si permanent performanta
de credibilitate pe piata din Republica Moldova, compania a obtinut in anul 2016 certificarea in
Sistem al Managementului Calitatii SR EN ISO9001:2015 (certificat IQnet/SRAC RO‐10910)
Pe lanurile companiei sunt cultivate diferite tipuri de cereale iar incepand cu anul 2016 o parte
din ele au fost incadrate in proiect ecologic
Compania deține baze proprii cu capacitate de stocare a cerealelor de peste 80,000 to ,
principala baza de 60,000 to fiind amplasata in localitatea Lapusna (cca. 20 km fata de punctul de
frontiera Albita‐Romania) si baza secundara in nordul Moldovei la Soroca.
Baza Lapusna
https://www.google.com/maps/@46.875989,28.4227432,987m/data=!3m1!1e3

Baza Soroca
https://www.google.com/maps/@48.1744008,28.1252331,730m/data=!3m1!1e3

Limburg Srl deține licenta de lucru în transportul rutier (Licenta SERIA: A MMI NR: 052391),
suportul logistic fiind asigurat de cele 14 camioane proprii la care se adaugă alte 100 prin colaboratori
permanenți la nivel național si colaboratori din Romania .
Parcul de masini proprii este situat la intrarea in satul Ratus de langa mun. Chisinau, alaturi de
autostrada M2
https://www.google.com/maps/@47.1676522,28.81289,17z

Volumele de cereale exportate din Republica Moldova au fost destinate pentru consumatorii mari din
Romania (asa ca PREMIUM PORC FEED SRL, ARGUS SA, PRUTUL SA, SAPRESPICE SA, GOODMILLS,
BUNGE si a.) precum si au tranzitat Romania pana in porturile de incarcare Braila si Constanta, unde
au fost transbordate in unitati fluvio‐maritime catre destinatiile lor finale (KIRAZOGLU
CORPORATION, METCHIM, ADM ROMANIA, HERCULES SA, GLENCORE PROTEIN ROMANIA SRL,
AGROLINO, ASTRA BIOPLANT OOD si a.)
Incepand cu luna decembrie 2016, societatea a semnat un contract de prestari servicii portuare cu
operatorul Frial (Dana 53), locatie care‐i poate permite incarcarea de nave cu capacitati de peste
5000 TDW .
Compania urmărește continuarea extinderii la nivel național și internațional, prin deschiderea de noi
puncte de lucru, investiții în infrastructura, dezvoltarea portofoliului de clienți si creșterea cifrei de
afaceri.
Cu o echipa dinamica si o recunoastere pe piata agricola ca o companie activa ,Limburg srl a reusit sa
se dezvolte ,acest lucru fiind reflectat in cresterea cifrei de afaceri care pentru anul 2015 a fost de 14
milioane de USD, iar in 2016 a crescut la 20 milioane de USD.
LIMBURG SRL urmareste progresul si de aceea mentine comunicarea permanenta cu clientii si
furnizorii sai despre practicile sale de bussines .

Cifra de afaceri a crescut considerabil in baza maririi exporturilor:

Putem mentiona faptul ca in decursul primelor luni de activitate in 2017 compania a marit si mai mult
cifra exporturilor:
Tabel Comparare valoare exporturi pentru primele trei luni 2016 si 2017
2016
2017
CULTURA
SUMA, MDL
TIP
SUMA, MDL
IANUARIE
7 357 979,33
IANUARIE
37 592 506,41
FLS
2 485 218,00
FLS
21 745 162,93
GRIU
4 872 761,34
GRIU
10 482 259,08
POR
0,00
POR
1 132 385,65
SOY
0,00
SOY
4 232 698,74
FEBRUARIE
8 241 617,62
FEBRUARIE
33 032 238,23
FLS
1 587 227,06
FLS
24 143 489,22
POR
6 654 390,55
GRIU
2 487 507,79
SOY
0,00
SOY
6 401 241,22
MARTIE
25 162 408,91
MARTIE
48 234 717,65
FLS
22 275 990,82
FLS
31 903 647,08
GRIU
420 297,87
GRIU
13 316 566,72
POR
2 466 120,22
POR
1 825 153,26
SOY
0,00
SOY
1 189 350,59
TOTAL, 2016

40 762 005,86

TOTAL, 2017

118 859 462,29

~ USD

2 038 100,29

~ USD

5 942 973,11

