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

 

            In data de 20.07.2009, orele 12.00, la sediul societăţii din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, 

judeţul Buzău, în conformitate cu prevederile legii şi ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea 

Generală Ordinara a Acţionarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenti 

actionari care au reprezentat 58,96 % din totalul capitalului social.  

  

            In urma dezbaterilor şi deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin 

vot,      s-au adoptat, urmatoarele: 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

 

1. Se aproba ( cu majoritate de voturi – 53,31%) situatiile financiare consolidate aferente 

exercitiului financiar 2008, respectiv: bilanţul contabil, contul de profit si de pierdere, situatia 

modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, notele 

explicative la situatiile financiare si implicit raportul anual 2008, intocmit in conformitate cu 

prevederile Regulamentului CNVM 1/2006.  

2. Se aproba ( cu unanimitate de voturi) data de  06.08.2009 ca dată de inregistrare, conform 

art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile  adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data 

de 20.07.2009.  
 

In cursul exercitiului financiar 2008 au fost realizati urmatorii indicatori economico- 

financiari:  

 

Indicatori consolidati                        
Valoare  

[mii lei] 

Cifra de afaceri neta 247,914 

Total venituri 272,636 

Total cheltuieli 275,343 

Rezultatul exercitiului, din care: -2,707 

         -atribuibil societatii mama -5,506 

         -atribuibil interesului minoritar 2,799 

 



 

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare. 

 Cu deosebita stima,  

                                         

                  

       

Presedintele Consiliului de Administratie   
 

 

 

Director General  

 

 


