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RAPORT CURENT (conform art. 923 din Legea nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018) 
Data raportului: 27.07.2021 
Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A. 
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj  
Tel/fax: 0264532015 / 532176 
Nr. şi data înregistrării la ORC: J12/118/1991 
C.U.I. 199931 
Capital social subscris şi vărsat: 90.000 lei 
Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de 
NAPOCHIM S.A. este sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB - SMT. 
  
Eveniment important de raportat: 
 

Consiliul de Administraţie al societăţii NAPOCHIM S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. 
Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/118/1991, având C.U.I. 199931, 
în conformitate cu prevederile legale, informăm investitorii cu privire la următoarele contracte de vânzare-
cumpărare încheiate  în data de 26.07.2021 de către societatea NAPOCHIM S.A. cu persoana juridică AX 
PERPETUUM IMPEX SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J12/4671/1994, cod fiscal RO 6818298, care are calitatea de acţionar al 
societăţii NAPOCHIM S.A. şi care deţine un număr de 221.118 acţiuni, reprezentând un procent de 
24,9020% din capitalul social al Napochim S.A.: 

 
- contract de vânzare-cumpărare pubele nr. 382 din 26.07.2021, al cărui obiect este furnizarea produselor 
realizate de către Napochim S.A. şi/sau achiziţionate de către aceasta în scopul revânzării, preţul 
contractului fiind 20.000.000 lei/an. Plata se va efectua într-un termen cuprins între 30-90 zile, prin ordin 
de plată. Prin acest contract, Napochim SA îşi extinde posibilităţile şi aria de comercializare a  produselor; 
 
- contract de vânzare-cumpărare materie primă nr. 151 din 26.07.2021, al cărui obiect este achiziţionarea 
de către Napochim S.A. de la Ax Perpetuum Impex  SRL de materii prime necesare procesului de 
producţie, preţul fiind 20.000.000 lei/an. Plata se va efectua într-un termen cuprins între 30-90 zile, prin 
ordin de plată. Prin acest contract, Napochim S.A. îşi extinde posibilităţile de achiziţie de materie primă, 
ducând, implicit, la creşterea capacităţii de producţie şi a cifrei de afaceri. 
 

Contractele de vânzare-cumpărare s-au încheiat cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale, inclusiv 
a normelor privind preţul de transfer, ţinându-se cont de interesele ambelor părţi, şi, implicit, şi ale 
acţionarilor societăţii Napochim SA. 

Aducem la cunoştinţă faptul că aprobarea încheierii celor două contracte de mai sus s-a realizat 
prin Hotărârea AGEA nr. 4/19.07.2021. 
 

      
              Preşedinte Consiliul de Administraţie,  
      dl. PITIC MIHAI DAN  
 

  


