
 
 
 
 
 
 
           

Nr.3378/19.12.2019   RAPORT CURENT 

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

 Conform: Regulamentului ASF nr.5/2018; Legii nr.24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă;Legii nr.31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare ; Actul constitutiv al societatii 

ROMCARBON S.A.  

Data raportului:19.12.2019 

Denumirea entităţii emitente: ROMCARBON S.A. 

Sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău 

Numărul de telefon: 0238/723.115 

Număr fax:0238/710.697 

Codul unic de înregistrare: RO 1158050 

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

Capital social subscris si vărsat : 26.412.209,6 lei 

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

Evenimente de raportat: conform dispozitiilor Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare 

şi operaţiuni de piaţă  si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018, ROMCARBON S.A. raportează următoarele 

evenimente importante: 

În data de 18.12.2019, ROMCARBON S.A. (in calitate de Promitenta Vanzatoare) a incheiat cu GREEN 

PC AMBALAJE S.R.L. (in calitate de Promitenta Cumparatoare, inregistrată la O.R.C de pe langa Tribunalul 

București nr. J40/5881/2018, C.U.I 39267225) un  Antecontract de vânzare – cumpărare, prin care ROMCARBON 

S.A. promite sa vândă, la pretul de 850.000 Euro, fara TVA, bunuri imobile si mobile proprietatea societății, situate 

in Comuna Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, cu respectarea următoarelor condiții principale: 

- Încheierea contractului de vânzare cumpărare la data de 31.01.2020, cu posibilitatea prelungirii o 

singură data cu 15 zile; 

- Obtinerea de către promitenta vânzătoare a documentației și aprobărilor necesare în vederea 

vânzării; 

- Plata prețului total va fi executată de GREEN PC AMBALAJE S.R.L. la data autentificării 

contractului de vânzare cumpărare; 

- Transferul dreptului de proprietate și al riscurilor se va face la data autentificării contractului de 

vânzare cumpărare.  

Pentru informații sau documente suplimentare va stam la dispozitie.  

Cu deosebită stimă, 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Huang, Liang - Neng        

Director General           

Andrei Radu  
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