
 

 

 

 
 

 

 

 

RASPUNS INTREBARI ACTIONARI 18.12.2017 

 

Referitor la intrebarile formulate de catre dl.Sinescu Adrian-Sorin si dl.Savu Victor Florin, actionari 

ai Romcarbon S.A. cu o detinere de de 0,1297%, respectiv de 0,0627%, societatea comunica urmatoarele: 

 

Managementul ROMCARBON SA multumeste tuturor actionarilor pentru interesul aratat fata de 

activitatea societatii si evolutia acesteia, pentru bunele intentii in ce priveste societatea, recomandarile si 

intregul suport aratat si transmite mai jos, punctual raspunsul al intrebarile primate, sub forma, intrebare 

si raspuns. 

1. Î:Având in vedere ca la 9 luni gradul de realizare al profitului brut este de 52%, considerati ca veti 

indeplini indicatorii bugetati pentru anul 2017? 

R:Profitul brut realizat pe 9 luni 2017 este de 3.472.485 lei, iar profitul brut estimat in Bugetul de 

venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2017 este de 5.781.501 lei, rezultand un grad de realizare 

de 60, 06%. Estimam un grad de indeplinire a acestui indicator cuprins intre 65%-80% fata de 

nivelul bugetat.  

 

2. Î:Estimati primirea de dividende in cursul ultimului semestru de la Recyplat LTD? Daca da, care 

este valoarea estimata? 

R:La acest moment nu deținem informații care să ne determine să concluzionăm cu privire la 

faptul că Recyplat LTD va distribui dividende.  

 

3. Î:Când estimeaza Consiliul de Administratie adoptarea Politicii in legatura cu previziunile, 

conform cerintelor BVB? 

R:Elaborarea unei politici de previziuni, ca mix de prognoze interne si estimari externe, puse la 

dispozitie de surse credibile, este un deziderat al Consiliul de Administratie al Romcarbon SA, 

fara a avansa vreo estimare de termen in acest sens. 

 

4. Î:Când va fi publicat raportul Delloite Audit SRL privind expunerea financiara a societatii 

referitoare la dosarele preturilor de transfer si la relatiile cu entitatile afiliate? 

R:Deloitte Audit SRL intocmeste semestrial un raport de asigurare privind actele juridice 

incheiate cu parti afiliate cu o valoare de minim 50.000 euro raportate de societate in baza 
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articolului 82 din L.24/2017.Aceste rapoarte sunt disponibile pe site-ul nostru, 

www.romcarbon.com, la sectiunea, Actionari, Rapoarte Semestriale, Rapoarte auditor. 

In vederea intocmirii dosarului prețurilor de transfer pe perioada 2013-2015, respectiv pentru anul 

2016, SC Romcarbon SA a contractat serviciile unei firme specializate. Precizam ca acest dosar 

nu este public, el fiind intocmit in vederea furnizarii unei documentații care să fie în conformitate 

cu reglementările românești privind prețurile de transfer, avand un scop exclusiv fiscal.  In dosar 

se mentioneaza ca  ”se poate concluziona în mod rezonabil că prețurile aferente tranzacțiilor 

desfășurate de Companie cu entitățile sale afiliate în cadrul activității de producție sunt în 

conformitate cu principiul valorii de piață 

 

5. Î:Unde pot gasi pe site procesele verbale ale sedintelor de Consiliu de Administratie? 

R:La acest moment Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 

piata reglementeaza in mod expres, in Titlul III, Cap. V, evenimentele corporative cu privire la 

care exista obligatia de informare, fara a face vreo mentiune cu privire la procesele verbale ale 

sedintelor CA, asadar acestea nu sunt publice. 

 

6. Î:Care era valoarea in lei a aportului ce trebuia adus de Romcarbon SA in cadrul Romgreen 

Universal Limited pentru a nu se diminua detinerea indirecta de la 25% la 17.58%? 

R:Informatii cu privire la operatiunea de majorare a capitalului social al Romgreen Universal 

Limited care a avut ca efect diminuarea participatiei indirecte a Romcarbon SA la capitalul social 

al acestei entitati, au fost incluse in Raportul anual privind situatiile financiare consolidate pentru 

exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016. Astfel in cuprinsul acestui raport s-a mentionat faptul 

ca majorarea de capital social a Romgreen Universal Limited s-a efectuat cu o prima de emisiune 

de 624.7015 euro/actiune, ceea ce ar fi determinat o participatie a Recyplat Limited de 1,845,819 

euro. La aceasta majoare de capital, Recyplat Limited Ltd, societate detinuta 100% de Romcarbon 

SA, nu a participat, drept consecinta cota de detinere in cadrul Romgreen Universal Limited s-a 

diminuat la 17.5879%. 

 

7. Î:Având in vedere multiplii P/BV ai actiunii ROCE, Consiliul de Administratie ia in considerare 

achizitia de actiuni de pe piata BVB in vederea consolidarii pretului actiunii la valoarea contabila? 

Nu credeti ca actionarii ar obtine o marja de profit mai mare decit cea din activitatea curenta? 

R:Va multumim pentru propunerea formulata si va precizam ca, Consiliul de Administratie va 

analiza si posibilitatea aplicarii acestei modalitati de consolidarea a pretului actiunii prin 

rascumpararea, in conditiile legii, de catre societate, a propriilor actiuni. 

8. Î:De ce nu se doreste listarea la BVB a Grupului de firme Romcarbon? 

R:In sensul dat notiunii de ”grup” prin Legea nr.24/2017, grupul Romcarbon S.A. ar fi format din 

urmatoarele societati rezidente: Romcarbon S.A. – societate mama, Livingjumbo Industry S.A., 

RC Energo Install SRL, Info Tech Solutions SRL si Yenki SRL – filiale. Dintre aceste societati 
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afiliate ce ar constitui grupul, Romcarbon S.A. reprezinta societatea cu cel mai mare potential de 

dezvoltare, criteriu care a si fost avut in vedere in momentul listarii.  

Asadar pana la acest moment nu a fost analizata optiunea de a lista pe o piata reglementata si 

celelalte societati controlate de Romcarbon S.A.  

9. Î:Avind in vedere ca in data de 3 august 2017, in cadrul unei sedinte a Consiliului Local Buzau 

domnul primar Constantin Toma a mentionat societatea Romcarbon ca facind o donatie de 5500 

mp teren catre Clubul Rotary Buzau, va rog sa imi spuneti despre ce teren este vorba si prin ce act 

a fost aprobata de Consiliul de Administratie donatia. ( conform 

http://www.newsbuzau.ro/images/stories/04.09.2017/PV%203%20August%202017.pdf). 

R:Romcarbon SA nu a incheiat un contract de donatie cu Clubul Rotary Buzau, ci a constituit pe o 

perioada determinata, pana la 31.12.2018, un drept de superficie pentru suprafata de 5500 m.p. 

teren situat in municipiul Buzau, DN – 2B, teren care a ramas in proprietatea societatii, in vederea 

dezvoltarii unui proiect de interes public local. 

 

10. Î:Va rog sa imi spuneti daca in cursul semestrului 1 vreo entitate afiliata Romcarbon SA a 

achizitionat teren sau cladiri pe platforma Industria Sarmei Campia Turzii. Daca da, de ce nu 

apare raportarea in Raportul semestrial? 

R:In cursul semestrului I al anului 2017, una dintre societatile afiliate Romcarbon S.A a 

achizitionat active pe platforma Industria Sarmei Campia Turzii . In ce priveste raportarea unei 

astfel de operatiuni, precizam ca obligatiile de raportare cu privire la achizitiile semnificative de 

active sunt explicit reglementeate in sarcina emitentului nu si a entitatilor afiliate acestuia. Astfel 

potrivit art.113 B lit.b, vor fi considerate substanţiale, achizitiile de active dacă activele reprezintă 

cel puţin 10% din valoarea totală a activelor societăţii comerciale după tranzacţia respectivă. 

  

11. Î:Unde apare mentionata in raportul la 9 luni vinzarea de teren si cladire de la Iasi, catre ITO 

Industries International, in valoare de cca. 180000 euro? Dar vinzarea parcelei din strada 

Transilvania catre Primaria Buzau in valoare de cca. 45000 euro? 

R:In Raportul trimestrial intocmit pentru perioada incheiata la 30 Septemebrie 2017, la pagina 4 

sunt mentionate intrarile si iesirile de active pe termen lung, fara sa se prezinte individual fiecare 

tranzactie. In intocmirea raportului trimestrial, SC Romcarbon SA a respectat prevederile 

L.24/2017, iar in prezentarea informatiile cuprinse in Raport am tinut cont de pragul de 

semnificatie. Prima tranzactie mentionata de dumnevoastra se refera la vanzarea unui activ situat 

in Iasi in suprafata de 698 mp, iar cea dea doua tranzactie reprezinta vanzarea  unui teren catre 

Primaria Buzau in suprafata de 905 mp.Mentionam ca ambele active ce au facut obiectul acestor 

tranzactii nu reprezinta active productive.  

 

12. Î:Va rog sa imi spuneti care este scopul final al parcelarii terenului din Iasi, pentru care s-a obtinut 

CU 3040 din 14.09.2017.  
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R:Certificatul de urbanism la care faceti referire a fost solicitat in scopul dezmambrarii parcelei la 

care face referire in vederea unei mai bune valorificari a acesteia. 

 

13. Î:Deoarece la intrebarile din data de 26.05.2017 nu am primit raspuns la intrebarea cine erau toti 

actionarii True Silver BV la data infiintarii Arch Development Associates SRL va rog sa imi 

raspundeti acum. Din datele obtinute de mine True Silver BV au ca obiect de activitate productia 

de echipamente de comunicatii (nu dezvoltarea imobiliara), iar adresa lor este o cutie postala la o 

adresa unde mai sint inregistrate alte sute de companii.Va rog sa imi dati si exemple din 

"experienta bogata in dezvoltarea imobiliara" a actionarilor acestei societati. Sper ca aceasta 

bogata experienta sa nu fie a companiei Asia Bliss Limited in oraselul Saleufi din Samoa de Vest, 

unul dintre actionarii gasiti de mine. 

R:In ceea ce priveste Arch Development Associates SRL, actionarul True Silver BV are intr-

adevar ca obiect principal de activitate productia de echipamente de comunicatii, asa cum 

Romcarbon SA are ca obiect principal de activitate fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si 

profilelor din material plastic.  Totodata, asa cum v-am precizat in raspunsul anterior pe aceasta 

tema, proiectul imobiliar gandit pentru Arch Development Associates SRL ar fi avut ca scop 

dezvoltarea de active imobiliare destinate sectorului IT, ambii asociati considerand aceasta 

directie de dezvoltare ca o buna oportunitate investitionala. Va precizam totodata ca, asa cum 

mentionam si in raspunsurile anterioare, datorita dificultatilor de implementare si a legislatiei 

lacunare in sectorul de dezvoltare vizat de proiectul investitional, acesta a fost sistat, cu consecinta 

ca Arch Development Associates SRL, ca vehicul al acestei dezvoltari, a fost lichidata si radiata 

din registrele publice.  

 

Asigurandu-va de intreaga noastra consideratie, va multumim pentru suportul si atentia acordata 

activitatii si perspectivelor societatii 

 

Conducerea ROMCARBON S.A.  


