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RAPORT CURENT 

conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 
  

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni 
de piata;Legii nr.24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 
piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al 
societatii S.C. ROMCARBON S.A. 

Data raportului:26.02.2021 

Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A 

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau 

Numarul de telefon: 0238/723.115/ Numar fax:0238/710.697 

Codul unic de inregistrare:RO 1158050 

Numar de ordine in Registrul Comertului:J 10/83/1991 

Capital social subscris si varsat: 26.412.209,60 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard 

 

Evenimente de raportat: Teleconferință cu Analiști, Investitori și Jurnaliști – 13 Aprilie 2021, 

Rezultatele anului 2020 și planuri pentru 2021 

 

ROMCARBON S.A., in calitate de emitent de instrumente financiare, informeaza cu privire la 

faptul că, în data de 13 Aprilie 2021, între orele 10:30-12:00, ora locală, echipa de conducere a 

Romcarbon S.A. va organiza o teleconferință cu analiști, investitori și jurnaliști, privind 

rezultatele financiare ale companiei in 2020 și planurile pentru 2021. 

Teleconferinta va avea loc în limba Engleză/Română cu participarea Echipei de conducere a 

Romcarbon S.A.: 

Huang Liang Neng – CEO 

Carmen Mănăilă – Adjunct CEO 

Cristinel Dobrotă – Adjunct CEO 

Viorica – Ioana Zăinescu – CFO 

Pentru acest eveniment îl avem ca invitat special în calitate de co-moderator pe domnul 

Marius Opriș, partener Ascendis. 

Detaliile evenimentului sunt disponibile in link-ul de mai jos. 

Cu stimă, 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Și 

Diretor General 

Huang Liang Neng 
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Teleconferință cu analiști, investitori și jurnaliști – 13 Aprilie  2021 
 
Mați, 13 Aprilie 2021, între orele 10:30-12:00, ora locală, Echipa de conducere a Romcarbon 
S.A. va ține o teleconferință privind rezultatele financiare ale companiei în 2020 și planurile 
pentru 2021.  
 
Teleconferinta va avea loc în limba Engleză/Română cu participarea Echipei de conducere a 
Romcarbon S.A.: 
Huang Liang Neng – CEO 
Carmen Mănăilă – Adjunct CEO 
Cristinel Dobrotă – Adjunct CEO 
Viorica – Ioana Zăinescu – CFO 
Pentru acest eveniment îl avem ca invitat special în calitate de co-moderator pe domnul 
Marius Opriș, partener Ascendis. 
 
Agenda propusă este structurată după cum urmează: 
 10:30 – 11:00, Scurtă prezentare a rezultatelor Romcarbon S.A. pentru 2020. Realizări 

cheie in 2020. Planuri de viitor in 2021. 
 11:00 – 11:50, Sesiune Q&A.  
 11:50 – 12:00,  Concluzii cheie și încheiere. Feed-back structurat de la participanți.  

 
Analiștii, investitorii și jurnalistii care doresc să participe la teleconferință trebuie să se 
înregistreze în prealabil prin trimiterea unui e-mail la investor.relations@romcarbon.com - 
Până la data de 7 Aprilie 2021, cu următoarele detalii: 
1. Numele participantului  
2. Denumirea companiei (numai dacă este cazul)  
3. Întrebări privind tema teleconferinței 
 
În sesiunea de Q&A se vor aborda toate întrebările trimise în pre-înregistrare și, numai în 
funcție de timpul disponibil, se va răspunde la orice întrebare pe agendă, care ar putea fi 
adresată în direct. 
 
Teleconferința va avea loc folosind platfoma MS Teams pentru a asigura accesul, pe scară 
largă al diferiților investitori, analiști și jurnaliști. După pre-înregistrare, participanții vor primi 
un e-mail care conține toate detaliile necesare privind accesul și nota de informare privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu GDPR. 
 
Persoană de contact  
Nume: Mihaela Jurubiță 
Poziție: Responsabil Relația cu Investitorii  
Contact: jurubita.mihaela@romcarbon.com


