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RAPORT CURENT 

conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 
 Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii 
nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, 
republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A. 

Data raportului:06.10.2021 

Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A 

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau 

Numarul de telefon: 0238/723.115/ Numar fax:0238/710.697 

Codul unic de inregistrare:RO 1158050 

Numar de ordine in Registrul Comertului:J 10/83/1991 

Capital social subscris si varsat: 26.412.209,60 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard 

Evenimente de raportat: modificarea Calendarului de comunicare financiara al Romcarbon S.A. pentru anul 2021 

  

ROMCARBON S.A. in calitate de emitent de valori mobiliare, informează acționarii, investitorii și toate 

celelalte părți interesate cu privire la modificarea Calendarului de comunicare financiară al companiei pentru anul 

2021 (comunicat la 22.12.2020), respectiv cu privire la modificarea datei pentru publicarea Raportului T3 2021 de 

la data de 12 Noiembrie 2021 la data de 15 Noiembrie 2021 și despre introducerea unui eveniment suplimentar, 

Conferinta  - prezentarea rezultatelor financiare, 18 Noiembrie 2021.  

Având în vedere cele susmentionate Calendarul de comunicare financiară al ROMCARBON S.A. pentru anul 

2021, astfel cum a fost modificat, este următorul: 

 
 Calendarul de comunicare financiara pentru anul 2021  

 
 
 
 

 

Cu deosebita stima, 

  

Presedintele Consiliului de Administratie 

si 

Director General 
Huang Liang Neng 

 

Evenimente Data 
Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare  

25.02.2021 
individuale, neauditate pentru anul 2020 

Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 
individuale si consolidate pentru anul 2020 28/29.04.2021 

Prezentarea rezultatelor financiare, individuale si consolidate, auditate pentru 
anul 2020 28/29.04.2021 
 
Prezentarea rezultatelor financiare individuale, trimestrul I 2021 - neauditate 14.05.2021 
Prezentarea rezultatelor financiare, individuale si consolidate, semestrul I 2021 - 
neauditate 31.08.2021 

Prezentarea rezultatelor financiare individuale si consolidate,  pentru 
perioada încheiată la 30 septembrie 2021 - neauditate  

  15.11.2021 

Conferinta  - prezentarea rezultatelor financiare  
18.11.2021 


