
 1 

S.C. ROMCARBON S.A.  

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau  

CUI: RO1158050 

Tel: +4 0238 711.155                                             

Fax: +4 0238 710.697 

 

 

 

RAPORT CURENT 

 

Conform:  

- Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  

- Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale 

societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare  

- Legii 297/2004 privind piata de capital  

- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare  

- Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.  

 

Data raportului:14.10.2010 

Denumirea entităţii emitente: S.C. ROMCARBON S.A. 

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

Numărul de telefon/fax: 0238/723115 

Codul unic de înregistrare: RO 1158050 

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

Capital social subscris şi vărsat: 26.412.209,6 lei  

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

Eveniment de raportat: Rectificare Raport curent 30.09.2010 

 

S.C. ROMCARBON S.A. aduce la cunostinta actionarilor convocati pentru data de 01.11.2010 la Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor ca, dintr-o regretabila eroare de redactare, in cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi a 

convocatorului AGEA, suprafata imobil teren este de 127.500 mp si nu 12.750 mp.  

In urma acestei modificari, punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA convocata pentru data de 01.11.2010,  din forma 

initiala : 

” 2. Aprobarea achizitionarii unui imobil teren - categoria arabil, situat in extravilanul unitatii administrativ 

teritoriale Tintesti, judetul Buzau, in suprafata de 12.750  mp, la un pret maxim de 3 euro/mp. Mandatarea, in acest sens, a 

Directorului General de a negocia conditiile cumpararii si de a semna contractul de vanzare - cumparare precum si orice alte 

documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni.     

 

va avea urmatoarea forma finala : 

 

” 2. Aprobarea achizitionarii unui imobil teren - categoria arabil, situat in extravilanul unitatii administrativ 

teritoriale Tintesti, judetul Buzau, in suprafata de 127.500  mp, la un pret maxim de 3 euro/mp. Mandatarea, in acest sens, a 

Directorului General de a negocia conditiile cumpararii si de a semna contractul de vanzare - cumparare precum si orice alte 

documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni.”  

 

Presedintele Consiliului de Administratie  

Hung Ching Ling  

 

 

Director General  

Banucu Ileana  

 


