
 
 
 
 
 
 
 
 
          Nr.2048/28.05.2019 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului A.S.F. NR.5/2018 

 
Intocmit 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 republicata si cu modificarile ulterioare  
- Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A. 
 
Data raportului:28.05.2019 
Denumirea entităţii emitente: S.C. 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: J10/83/1991 
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 Legii nr.24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 
și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 
 

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

  
În data de 27.05.2019, ROMCARBON S.A. a încheiat (in calitate de vanzatoare) cu OFFICE & LOGISTIC 

S.R.L. (in calitate de cumparatoare - persoana juridica romana, identificata cu J22/13/2018, CUI 38653333) 
Contractul de vanzare cumpărare, privind vânzarea suprafeței totale de 1289 m.p. teren, situat în Iași, Calea 
Chișinăului nr.29, jud. Iași, aprobat conform punctului 4 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor nr. 1 din 24.04.2019 (raport curent nr.1829/24.04.2019), precum si toate celalte contracte accesorii 
aprobate conform acestei hotărâri, finalizând o etapă intermediară din cadrul tranzacției dintre ROMCARBON S.A. 
și OFFICE & LOGISTIC S.R.L., aprobate conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 
11.06.2018, in urmatoarele conditii principale: 
- pret: 126.322 Euro, fara T.V.A, in echivalent lei; 
- transferul dreptului de proprietate si al riscurilor a avut loc la data autentificarii contractului de vanzare mai sus 
mentionat. 
 
Va stăm la dispoziție cu alte informații sau documente suplimentare. 
  
Cu deosebită stimă, 
 
 
Presedintele Consiliului de Administratie 
Huang, Liang-Neng 
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