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Nr.2936/18.11.2021 

 

 

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 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:18.11.2021 

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: desfășurare teleconferință cu analiști, investitori și 

jurnaliști – 18 Noiembrie 2021 

 

ROMCARBON S.A. informeaza acționarii și investitorii cu privire la faptul că astăzi, 

18.11.2021, s-a desfășurat Teleconferinta cu Analisti, Investitori si Jurnalisti – 18 

Noiembrie 2021 privind rezultatele financiare ale companiei in primele 9 luni ale 

anului 2021,  conform mențiunilor din Raportul curent nr.2827/03.11.2021.  

 

Precizăm de asemenea faptul că, urmare a interesului participanților privind evoluția în 

Q 4 a rezultatelor financiare ale sectoarelor PET – Livingjumbo Industry SA și respectiv PE – 

Romcarbon S.A. informațiile financiare comunicate în timpul teleconferinței privind aceste două 

sectoare, se completează cu date din tabelul de mai jos care prezintă evoluția lunară, pe 

primele 10 luni ale anului 2021, a indicatorilor pentru cele două sectoare.  

 

Luna 
Sector PET - 
Livinjumbo 
Vanzari 

Sector PET - 
Livingjumbo 
Rezultat inainte 
de generale 

 
 
Luna 

 Sector PE - 
Romcarbon 
Vanzari 

Sector PE - 
Romcarbon 
Rezultat inainte 
de generale 

Jan      3,742,707                  106,183  Jan      2,532,070                     17,452  

Feb      3,996,535  -                  71,415  Feb       2,281,540   -               285,159  

Mar      5,008,726  -                83,395  Mar       3,821,384                   125,524  

Apr       5,320,951                  104,823  Apr      3,237,839                     61,507  

Mai      4,782,638  -                 11,706  Mai      2,936,524                     45,150  

Iun        5,251,210  -             473,034  Iun      2,342,386   -              445,791  

Iul      4,779,671  -              283,852  Iul       3,110,682   -              397,138  

Aug      5,224,966                    21,465  Aug       3,315,881   -                66,091  

Sept       5,403,172  -               224,725  Sept      3,168,985   -                 20,272  

Oct     6,287,408                 219,809  Oct     3,666,763                    232,912  

Total   49,797,984  -             695,847  Total    30,414,053   -               731,906  
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Informații din tabelul de mai sus, ce fac obiectul prezentului raport curent, se regăsesc 

și la paginile 10 și respectiv 12 din materialul de prezentarea a evenimentului, așa cum a fost 

completat. 

Pe site-ul societății regăsiți înregistrarea audio a evenimentului precum și materialul 

prezentat în teleconferință, la următorul link: 

https://www.romcarbon.com/teleconferinta-cu-analisti-investitori-si-jurnalisti-18-

noiembrie-2021/ 
 

Materialul prezentat în teleconferință, completat, se regăsește și atașat prezentului 

raport. 

 

 

Cu stimă, 

Președintele Consiliului de Administrație 

Și Director General 

Huang Liang Neng 
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INVESTIII 
MAJORE

Procesare Plastic : PE / PS / PP / PVC

compound -uri

Filtre Activ

Procesare Plastic : PP / PET / PE

Economie Circular





+ 63,667,318 lei (+46%)

+ 2,112,785 lei (+20%)

+ 2,748,575 lei (+143%)
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+ 53,577,166 lei (+28%)

-1,365,298 lei (-9%)

-2,818,844 lei (-25%)

+3,144,789 lei (+ 124%)
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Business focus Reciclarea Plasticului
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360.000 to/an, 
-se 

emisiile de CO2 cu 100.000 tone anual.

Romcarbon Green Group, 17,59%

Activitate de reciclare a deseurilor 
de WEEE a înregistrat un succes din 

neferoase)

-a 
revenit treptat din recesiunea anului 
2020 

pandemie. Lipsa sticlelor PET post-
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Procesare PE Biodegradabili

Ajustarea/completarea portofoliului de produse
Procesare PET 

Ext

A
Sistem de contorizare inteligent pentru monitorizarea 
consumului de energie 
Panouri fotovoltaice pentru energie verde 
Infrastructur
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Q : Ce oportunit ? 
A : pe programe din domeniul energiei verde.

Q : Livingjumbo
rentabilitate (breakeven point)?
A : În principal PET, am explicat mai devreme

- .

Q : ? 
A : un produs în credem , din punctul de 

. 
Am semnificativ rezultatul acestui segment de business în anul 2020. în anul 2022 vom 

, ce vom implementa noua strategie, cum am explicat mai devreme.

Q : 10 ani? 
A : ne mai mult pe 

, material reciclat în produsele noastre din material plastic. 
Ca capacitatea acestui sector cu aproximativ 20% noua

anul viitor continua 

Q : ?
A: Am lansat 2019 vom continua capacitatea în anul 2022.
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Q : ? 
A: Ne avem mai bune pentru sectoarele PE PET în cu rezultatele înregistrate în 
primele 9 luni ale anului 2021. Dar, pe de parte, suntem

ile guvernamentale în ceea ce obligativitatea certificatului verde -
. Unele dintre produsele noastre se adreseaza in principal magazinelor de bricolaj, care si-au redus

semnificativ comenzile deoarece consumatorul certificat verde nu mai poate vizita aceste magazine.

Q : ROCE -group.
A: Da, în acest moment este dificil costisitor înregistr valoarea de 

profitul/pierderea Green-Group . Echipa de management va folosi 
pentru a informa pi valoarea a acestei .

Q : distribuirea de dividende programul de a propriilor ?
A : Anul acesta, din cauza crizei materiei prime atât din punct de vedere al cât al 

, ne cea mai mare parte a cash-flow-ului pentru a aborda . În de 
rezultatul financiar final al anului 2021, vom analiza posibilitatea nivelul dividendului pe care îl
putem distribui în 2022. 
Pentru , suntem acestei , cum am ultima conferin , dar
trebuie la capacitatea .
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