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№

Raport Curent
privind informațiile prevăzute la art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și
în Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață

Data Raportului: 04 septembrie 2019
Denumirea emitentului: TMK-ARTROM S.A.
Sediul social: Strada Drăgănești, Nr. 30, Slatina, Olt, România
Număr de telefon/fax: +40249436862/ +40249434330
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/9/1991
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO1510210
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991
Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52
Capital subscris și vărsat: 291.587.538,34 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Piața
Reglementată - Categoria STANDARD (simbol de piață ART)
Evenimente importante de raportat conform art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:
1. TMK-ARTROM S.A. (“Comitent si Actionar unic”) raportează încheierea actului adițional nr.10 din
30.08.2019 la contractul de agent nr. 3223 din 27.06.2016 (“Contractul”) TMK INDUSTRIAL SOLUTIONS LLC
(‘Agentul’) o societate care funcționează în conformitate cu legile din SUA, Delaware, având sediul în Houston, Texas
(Comitentul și Agentul împreună “Părțile”), societate se afla sub controlul unic al TMK ARTROM, având ca și obiect
modificarea costului sub-agent pentru Canada sa fie de 2% in loc de 2,5% incepand cu 1 august 2019 si continuand
pentru o perioada de 6 luni, costul sub-agent urmand a fi aplicat la cantitatile/ valorile facturate catre clienti incepand
cu 1 august 2019.
La data de 31 iulie 2019, datoriile reciproce totale cumulate (pentru toate contractele) între Părți sunt după
cum urmează:

Datorii TMK-Artrom
catre TMK Industrial
Solutions LLC
Comision pentru
vanzarea de tevi si alte
costuri refacturate

Moneda

USD

Sold final la
31.07.2019

238.616

Creante TMKArtrom fata de
TMK Industrial
Solutions LLC

Tevi

Moneda

USD

Sold final la
31.07.2019

483.666

2. TMK-ARTROM S.A. (“Cumpărătorul”) raportează încheierea contractului de vânzare nr. 19-5004 ART
din 30.08.2019 (“Contractul”) cu TMK EUROPE GmbH (“Vânzătorul”) o societate germană, acționarul majoritar al
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Societății, având sediul în Duseldorf, Germania (Cumpărătorul și Vânzătorul împreună “Părțile”), societate care se află
sub control comun cu TMK-Artrom S.A., având ca și obiect achiziționarea de dornuri si tije banc în valoare de 934.189
euro, termenul de plată fiind de 90 de zile de la data facturii, iar valabilitatea contractului este pana la
31.12.2020.Vânzătorul oferă garanție pentru produsele vândute timp de 12 luni de la data notificării de pregătire a
mărfurilor ce trebuie expediate.
La data de 31 iulie 2019, datoriile reciproce totale cumulate (pentru toate contractele) între Părți sunt după
cum urmează:

Datorii TMK-Artrom catre
TMK EUROPE GmbH

Moneda

Sold final la
31.07.2019

Datorii comerciale curente
Datorie pentru investitii in
filiale
Repartizare profit an 2018
ca dividende
Total

EUR

371.702

EUR

62.190.000

EUR
EUR

2.785.241
65.346.943

Imprumut pe termen lung
Dobanda la imprumut pe
termen lung
Total

USD

18.037.540

USD
USD

42.314
18.079.854

Director General
Ing. Popescu Adrian

Creante TMK-Artrom
fata de TMK EUROPE
GmbH

Moneda

Sold final la
31.07.2019

Asistenta acordata si
alte costuri refacturate

EUR

542.960

Total

EUR

542.960

Director General Adjunct
Economic și Contabilitate
Ec. Văduva Cristiana

