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Nr.3185/28.12.2021 

 

RAPORT CURENT 
 

conform art. 234 litera i) din Regulamentul 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, 
cu modificări și completări;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari 
ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A. 

Data raportului:28.12.2021 

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: Raportarea tranzactiilor încheiate de emitent cu aceeași parte contractanta, 
care depasesc 10% din cifra de afaceri netă sau venitul total, după caz, aferente ultimei situaţii 
financiare anuale, conform art.234 lit.i din Regulamentul A.S.F nr. 5/2018   

  
ROMCARBON S.A. informeaza actionarii si investitorii, conform dispozitiilor art. 234 litera i) 

din Regulamentul ASF nr.5/2018, cu privire la faptul că valoarea Contractului de vânzare cumpărare 
nr.3326/24.05.2012 (obiect al Raportului curent nr.1246 din 25.05.2012), contract încheiat între 
Romcarbon S.A., în calitate de vânzător și Kasakrom Chemicals S.R.L., în calitate de cumpărător, 
asa cum a fost acesta prelungit prin Actul aditional nr.14/24.05.2021, a depașit procentul de 10% 
din cifra de afaceri netă aferentă ultimei situaţii financiare anuale publicata (an 2020). 

Valoarea vanzarilor efectuate de Romcarbon SA catre Kasakrom Chemicals S.R.L in baza 
acestui contract in perioada 01.01.2021-30.11.2021 este de 24.861.193 lei. 

  

 

Creantele reciproce la data de 27.12.2021 sunt: 
 

Denumire societate:         ROMCARBON S.A 
 - furnizor -  

ROMCARBON S.A 
 - client - 

Kasakrom Chemicals S.R.L. 3.416.056 lei 1.354.138 lei 

 
 
Cu deosebita stima, 
  
Presedintele Consiliului de Administratie 
si 
Director General 
Huang Liang Neng 
 


