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RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Conform:
Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
Legii nr.24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
Legii nr.31/1990, a societăților, republicată șu cu modificări ulterioare;
Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:07.04.2020
Denumirea entităţii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judetul
Buzău
Numărul de telefon: 0238/723.115
Număr fax:0238/710.697
Codul unic de înregistrare: RO 1158050
Număr de ordine în Registrul Comertului: J10/83/1991
Capital social subscris si varsat : 26,412,209.60 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Evenimente de raportat: Raport informare actionari/investitori cu privire la efectele
imediate ale epidemiei cauzate de răspândirea coronavirusului SARS – cov – 2 asupra activității
ROMCARBON S.A. si măsurile pentru limitarea acestor efecte,
ROMCARBON S.A. informează actionarii/investitorii cu privire la faptul ca evoluția epidemiologică
internațională determinată de răspândirea coronavirusului SARS – cov – 2 la nivelul statelor din Vestul si
Sud-Estul Europei, unde state precum Germania, Franta, Suedia, Spania, Olanda, Belgia, Italia, Bulgaria,
Polonia, Serbia Moldova, Ungaria, in care societatea are interese comerciale semnificative, au luat masuri
drastice, inclusiv inchiderea tuturor acelor activitati care nu erau esentiale, a cauzat o reducere a
volumului comenzilor in sectorul Compounduri si Polimeri reciclati si intr-o mai mica masura in sectorul
de Prelucrare a maselor plastice.
Asadar, în considerarea necesității de a limita efectelor mai sus mentionate, ale Pandemiei de
coronavirus SARS – cov – 2 asupra unora dintre sectoarele de activitate ale Societății, coroborat cu
posibilitatea aplicării dispozițiilor art.XI din O.U.G. nr.30/2020, modificată, s-a luat decizia optimizării
activității în sectoarele amintite prin aplicarea măsurii trimiterii în șomaj tehnic, pe parcursul lunii aprilie,
a unui numar mediu 98 de salariati din totalul salariatilor angajati de societate.
Dorim să asigurăm în continuare actionarii/investitorii, că celelalte sectoare de activitate ale
societății, în special cel producător de ambalaje destinate industriei alimentare, functioneaza in paramentri
normali si că împreuna cu furnizorii si clientii nostri, urmarim permanent situatia/evolutia epidemiologică
internațională si colaboram cu acestia in vederea adaptarii la evolutia zilnica. Lucram/depunem diligentele
necesare pentru asigurarea materiilor prime necesare productiei si pentru asigurarea pe cat posibil a
fluxului normal al productiei si livrarilor.
Cu deosebită stimă,
Presedintele Consiliului de Administratie
Si
Director General
Huang Liang Neng
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