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                                                       Nr.1549/23.03.2020 
RAPORT CURENT 

conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 
Conform: 

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;Legii nr.24/2017 privind privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă;Legii nr.31/1990, a societăților, republicată șu cu modificări ulterioare;Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A. 

Data raportului:23.03.2020 
Denumirea entităţii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzău 
Numărul de telefon: 0238/723.115 
Număr fax:0238/710.697 
Codul unic de înregistrare: RO 1158050 
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991 
Capital social subscris si varsat : 26,412,209.60 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard 
Evenimente de raportat: notificare tranzacții persoane inițiate, conform Regulamentului UE nr.596/2014, Legii nr.24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă  si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;  
 

ROMCARBON S.A. în calitate de emitent de valori mobiliare, informează investitorii despre faptul că în data de 23.03.2020 a fost notificată cu privire 
la tranzactia cu actiuni ale emitentului efectuată in data de 20.03.2020, de catre persoane cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care 
au o legatura stransa cu acestea.   

Tranzactia a fost notificată ROMCARBON S.A. de catre persoana cu responsabilitati de conducere, care exercita atributii de administrator, membru al 
Consiliului de Administratie al ROMCARBON S.A, in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, notificarea regăsindu-se anexată la prezentului 
raport curent. În link-ul de mai jos se regăsește notificarea primită. 
Cu deosebită stimă, 
Presedintele Consiliului de Administratie 
Si 
Director General 
Huang Liang Neng  



 

 

 
  

 ROMCARBON SA | Thinking forward   
o societate listata la BVB 
 
 
 

Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau 
Nr.inregistrare la Registrul Comertului : J10/83/1991 
Cod fiscal: RO1158050 
Tel: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697 
E-mail: office@romcarbon.com  
Website: www.romcarbon.com 

 


