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S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:  

 

            In data de 08.12.2009, orele 12.00, la sediul societăţii din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, 

judeţul Buzău, în conformitate cu prevederile legii şi ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea 

Generala  Extraordinară a Acţionarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenti 

actionari care au reprezentat 53,87 % din totalul capitalului social.  

  

            In urma dezbaterilor şi deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, 

s-au adoptat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele: 

 

1. Se aproba expunerea bancara pentru exercitiile financiare 2010 - 2011 si a garantiilor aferente. 

Se mandateaza Consiliul de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la conditiile de 

creditare (incluzand dar nelimitandu-se la modificare/constituire garantii, comisione, dobanzi, etc.), 

pe parcursul derularii contractelor de credit sau in momentul incheierii unor noi contracte de credit 

in perioada anterior mentionata. Se imputernicesc Directorul General si Directorul Financiar sa 

semneze orice acte necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.  

2. Se aproba achizitionarea unui imobil teren situat in imediata vecinatate a incintei/sediului 

societatii, in suprafata totala de 911 mp, intravilan, categoria curti constructii, identificat cu numar 

cadastral 16059, inscris in cartea funciara cu numarul 31597 a unitatii administrativ teritoriale 

Buzau, la un pret maxim de 88 euro/mp. Se imputerniceste Directorului General sa semneze 



contractul de vanzare-cumparare precum si orice documente necesare in vederea ducerii la 

indeplinire a prezentei decizii.   

3. Se aproba data de 28.12.2009  ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se vor 

răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea 

297/2004 privind piaţa de capital. 

 

Cu deosebita stima,                                                            

       

Presedinte de sedinta AGEA 

Dicu Loredana 

 

 

Director General  

Banucu Ileana  

 

 

 


