
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Nr.1134/29.05.2018 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 
 

Intocmit conform:  

- Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  

- Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale 

ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare  

- Legii 24/2004 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 

- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare  

- Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A. 

 

Data raportului:29.05.2018 

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 art.113 pct.1 alin.B lit.c – Regulament CNVM 1/2006 si conform Legii nr.24/2017, 
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 
 

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

 ROMCARBON S.A. informeaza cu privire la prelungirea, cu 1 an, prin act adițional, a duratei unui contract 
a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri netă aferentă ultimelor situații financiare anuale (conform art.113 
pct.1 alin.B lit.c – Regulament CNVM 1/2006). 
 In acest scop, ROMCARBON S.A. a încheiat cu KASAKROM CHEMICALS S.R.L. actul adițional nr.11, 
privind prelungirea cu 1 an, a duratei contractului de vânzare cumpărare nr.3326/24.05.2012, contract care a facut 
obiectul Raportului curent nr.1246 din 25.05.2012. 
 

   Creanțe reciproce la data de 29.05.2018 
 

Denumire societate S.C. ROMCARBON S.A.-Furnizor S.C. ROMCARBON S.A. - Client 

KASAKROM CHEMICALS S.R.L. 3.728.524,31 lei 1.932.940,46 lei 

 

Va stăm la dispoziție cu alte alte informații sau documente suplimentare. 

 Cu deosebită stimă, 

 
 
Presedintele Consiliului de Administratie 
Huang, Liang-Neng 
 
 

 
 

Director General 
Andrei Radu 
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