
  
 
 
 
 
 
 
           

Nr.887/25.04.2018 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 

 

 Conform: Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;Regulamentului 

CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor 

comerciale, cu modificarile ulterioare;Legii nr.24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă;Legii nr.31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare ; Actul constitutiv al societatii ROMCARBON S.A.  

Data raportului:25.04.2018 

Denumirea entităţii emitente: ROMCARBON S.A. 

Sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău 

Numărul de telefon: 0238/723.115 

Număr fax:0238/710.697 

Codul unic de înregistrare: RO 1158050 

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991 

Capital social subscris si vărsat : 26.412.209,6 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard; 

Evenimente de raportat: conform dispozitiilor Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă  si art.113 lit.B din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, ROMCARBON S.A. raportează 

următorul eveniment importante de tipul celor reglementate prin dispozitiile art.113 lit.B din Regulamentul 

C.N.V.M. nr. 1/2006: 

În data de 23.04.2018, ROMCARBON S.A. a incheiat cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (persoana juridica 

romana, identificata cu J22/13/2018, CUI 38653333) doua antecontracte de vanzare cumparare, dupa cum urmeaza: 

 

1. Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea vanzarii activelor proprietatea 

ROMCARBON SA situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud.Iasi, constand din teren in suprafata 

totala de 39.269,50 m.p. şi din toate construcţiile amplasate pe acest teren, pentru pretul total de 

3.900.000 Euro, fara TVA, platibil in echivalent lei la cursul BNR leu/euro din data platii. Transferul 

dreptului de proprietate asupra activelor, ce fac obiectul antecontractului mai sus mentionat se va 

realiza în 2 (doua) etape, respectiv în baza a 2 (doua) contracte de vânzare-cumpărare, ce se vor incheia 

la termenul de 10.05.2018 si respectiv 30.07.2018. Antecontractul include si promisiunea constituirii 

unui drept de servitute de trecere pietonala si cu mijloace de transport precum si pentru retele de 

utilitati subterane/suprateran prezente/viitoare, precum si acordarea unui drept de preemptiune cu 

privire la restul activelor proprietatea ROMCARBON SA localizate la aceeasi adresa. 
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2.  Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea vanzarii activelor proprietatea 

ROMCARBON S.A. situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29 si respectiv Calea Chisinaului nr.27-29, 

jud.Iasi, constand din teren in suprafata totala de 35.192,48 m.p. şi din toate construcţiile amplasate pe 

acest teren, pentru pretul total de 3.430.689,00 Euro, fara TVA, platibil in echivalent lei la cursul BNR 

leu/euro din data platii. Transferul dreptului de proprietate asupra activelor, ce fac obiectul 

antecontractului mai sus mentionat se va realiza în 3 (trei) etape, respectiv în baza a 3 (trei) contracte 

de vânzare-cumpărare, ce se vor incheia la data de 30.07.2019, 29.11.2019 si respectiv 30.03.2020. 

Antecontractul include si promisiunea constituirii unui drept de servitute de trecere pietonala si cu 

mijloace de transport precum si pentru retele de utilitati subterane/supraterane, prezente/viitoare. 

 

Pentru informații sau documente suplimentare va stam la dispozitie.  

 

Cu deosebită stimă, 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Huang, Liang - Neng        

 

Director General           

Andrei Radu  


