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Raport Curent
privind informatiile prevazute la art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si
in Regulamentul nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata

Data Raportului: 11 martie 2019
Denumirea emitentului: TMK-ARTROM S.A.
Sediul social: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania
Numar de telefon/fax: +40249436862/ +40249434330
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/9/1991
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO1510210
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991
Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52
Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata - Categoria STANDARD (simbol de piata ART)

Evenimente importante de raportat conform art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si Regulamentului nr.
5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

TMK-ARTROM S.A. („Procesatorul”) raporteaza incheierea contractului nr. 114 din
06.03.2019 („Contractul”) cu VOLZHSKY PIPE PLANT, societate pe actiuni („Beneficiarul”), o societate
rusa, avand sediul social in Volzhsky, regiunea Volgograd, Rusia, societate care se afla sub control
comun cu TMK-ARTROM S.A. (Procesatorul si Beneficiarul denumiti impreuna „Partile”). In baza
Contractului, Procesatorul efectueaza laminarea produselor tubulare furnizate de Beneficiar in
conformitate cu specificatiile tehnice agreate de Parti. Lucrarile de prelucrare se vor efectua la sediul
Procesatorului. Beneficiarul are obligatia de a transmite produsele tubulare la sediul Procesatorului in
conditiile de livrare DAP Slatina (conform regulilor Incoterms 2010) si de a le lua inapoi in conditiile de
livrare FCA Slatina (conform regulilor Incoterms 2010). Valoarea totala a operatiunilor de prelucrare
realizate de Procesator este de 400.000 Euro +/- 10%. Plata va fi facuta prin transfer bancar de catre
Beneficiar in contul Procesatorului 100% in avans, in baza facturii emise de Procesator, in maxim 7 zile
de la data confirmarii scrise trimise Beneficiarului de catre Procesator informandu-l ca produsele tubulare
procesate sunt gata de livrare.
In cazul in care Procesatorul nu indeplineste procesarea bunurilor in termenul stipulat in
Anexele Contractului, Beneficiarul are dreptul sa pretinda de la Procesator penalitati in cuantum de 0,1%
din valoarea lucrarilor restante pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5%. In cazul in care
Beneficiarul nu ridica produsele tubulare in termenul stipulat in Anexele Contractului, Procesatorul are
dreptul sa pretinda de la Beneficiar penalitati in cuantum de 0,1% din valoarea lucrarilor restante pentru
fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea bunurilor intarziate. In cazul in care termenul
de plată stipulat în prezentul Contract nu se respecta, Procesatorul are dreptul de a pretinde
Beneficiarului penalitati in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere, calculata la valoarea sumei datorate, dar
nu mai mult de 5% pentru penalitati. Neplata facturii constituie cauza de reziliere unilaterala a contractului
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de catre Procesator fara ca prin aceasta sa renunte la drepturile sale de creanta asupra facturilor
nechitate de catre Beneficiar.
Valabilitatea Contractului este de 24 luni. La data expirarii Contractului, acesta se reinoieste
automat, pentru o perioada similara.
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