RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Data raportului: 08.04.2009
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: R 1158050
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris şi vărsat: 18.645.726,7 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria II
Eveniment de raportat: Publicare Hotarare AGEA din 24.03.2009 in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1974/06.04.2009

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinară a Acţionarilor din data de 24.03.2009 privind aprobarea majorarii
capitalului social al societatii cu suma de 8.600.000 lei de la 18.645.726,7 lei la 27.245.726,7 lei, prin emiterea a 78.181.818
actiuni, cu o valoare de emisiune de 0,11 lei/actiune a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1974/06.04.2009.
Conform dispozitiilor Legii 31/1990, Legii 297/2004 si procedurii de subscriere aprobata in cadrul Adunarii
Generale Extraordinară a Acţionarilor din data de 24.03.2009, data de 06.04.2009 este momentul inceperii termenului de
exercitare a dreptului de preempţiune in subscrierea celor 78.181.818 actiuni emise de catre societate in cadrul operatiunii de
majorare capital social aprobata in cadrul AGEA anterior mentionata.
Noile actiuni vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, care au drept de preemptiune la achizitionarea noilor
actiuni, proportional cu procentul detinut din capitalul social al societatii la data de inregistrare 10.04.2009.
Data limita de subscriere a actiunilor emise este 06.05.2009, inclusiv. Dacă oricare din acţionarii mai susmenţionaţi îşi declină sau nu reuşeşte din orice motiv să-şi exercite dreptul de preempţiune cu privire la achiziţionarea de noi
acţiuni pana in data de 06.05.2009, inclusiv, acest drept va fi transmis celorlalţi acţionari, care vor putea să-şi exercite acest
drept (de subscriere a actiunilor ramase nesubscrise pana in data de 06.05.2009) pana in data de 13.05.2009, inclusiv,
proportional cu ponderea din capitalul social detinuta.
Noile acţiuni emise vor fi subscrise cu respectarea Instructiunilor de subscriere puse la dispozitia actionarilor interesati
sa participe la operatiunea de majorare capital social la sediul sau pe site-ul societatii. Formularul de subscriere este
disponibil la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.romcarbon.com , Sectiunea Info Actionari.
Actiunile subscrise in termenele mentionate anterior (06.04.2009- 06.05.2009 respectiv 06.05.2009 - 13.05.2009)
trebuie să fie plătite efectiv astfel:

 Actiunile subscrise in perioada 06.04.2009- 06.05.2009, inclusiv, vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporţie de
cel puţin 30% din valoarea lor nominală şi, integral, pana in data de 06.05.2009 inclusiv;
 Actiunile subscrise in perioada 06.05.2009 - 13.05.2009, inclusiv, vor fi achitate la data subscrierii, în proporţie de cel
puţin 30% din valoarea lor nominală şi, integral, pana in data de 13.05.2009, inclusiv.
 Prima de emisiune in valoare de 0,01 lei/actiune va trebui achitata integral la data subscrierii actiunilor, conform
dispozitiilor art. 220 alin. 3 din Legea 31/1990.
Actiunile se considera platite in termen in cazul in care contravaloarea acestora este incasata efectiv pana in data
de 06.05.2009 (pentru actiunile subscrise in perioada 06.04.2009- 06.05.2009, inclusiv) respectiv pana in data de
13.05.2009 ( pentru actiunile subscrise in perioada 06.05.2009 - 13.05.2009, inclusiv)
Conturile societatii in care se poate efectua plata actiunilor subscrise sunt urmatoarele:
LEI






la BCR: RO 37 RNCB OO96 0314 0505 0001
la BRD: RO46 BRDE 100 SVO25 1483 1000
la RAIFFEISEN BANK: RO91 RZBR 0000 0600 0335 3112
la BANCA ROMANEASCA: RO97 BRMA 0100 0108 0240 0000
la UNICREDIT: RO60 BACX 0000 0045 5747 1002

VALUTA
 la BCR: RO26 RNCB 0096 0314 0505 0005- USD
RO80 RNCB 0096 0314 0505 0003 -EUR
 la BRD: RO59 BRDE 100S V050 6276 1000- USD
RO69 BRDE 100S V041 1390 1000 –EUR
 la RAIFFEISEN BANK: RO45 RZBR 0000 0600 0396 9114- UDS
RO03 RZBR 0000 0600 0351 8238 - EUR
 la BANCA ROMANEASCA: RO47 BRMA 0100 0108 0243 0000- USD
RO35 BRMA 0100 0108 0249 5400 -EUR
 la UNICREDIT: RO17 BACX 0000 0045 5747 1000- USD
RO33 BACX 0000 0045 5747 1003 – EUR

La expirarea termenului limita de subscriere - 13.05.2009, in cazul in care raman actiuni nesubscrise, acestea se vor
anula, Consiliul de Administratie fiind mandatat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de
24.03.2009 sa indeplineasca toate formalitatile necesare anularii acestora precum si sa ia act de situatia inregistrata la
sfarsitul perioadei de subscriere ( 13.05.2009), printr-o decizie, care sa cuprinda: numarul de actiuni anulate, numarul de
actiuni subscrise, numarul de actiuni achitate integral, noul capital social astfel cum s-a modificat dupa finalizarea
operatiunii de majorare capital social, noul numar de actiuni precum si orice alte informatii necesare in vederea informarii
exacte a actionariatului si pietei de capital.
Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.
Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana

