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Raport curent nr. 16240 din data de 26.10.2021 

 

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 
pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al 
Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind 
securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, 
transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 
2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) 
nr. 648/2012 
 
 
 
Data raportului: 26 Octombrie 2021  
Denumirea societății: ROMCAB S.A. Tîrgu Mureș – în reorganizare judiciară 
Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tîrgu Mureș, 540252, România 
Contact: Secretariat +40.265.312.540 
Fax: +40.265.312.551 
E-mail: romcab@romcab.com 
Web: www.romcab.com 
Număr de Ordine în Registrul Comerțului Mureș: J26/764/1995 
Cod de identificare fiscală: 7947193 
Atribut fiscal: RO 
Capital social: 23.465.165 lei 
Număr de acțiuni: 9.386.066 
Valoare nominală: 2,5 lei/acțiune 
Piața reglementată:  BVB – REGS  
Simbol piață: MCAB 
 
 
 
 
 
Către:  Autoritatea de Supraveghere Financiară 
  Bursa de Valori București 
 

 
 

Subscrisa ROMCAB S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, 
en redressement), emitem prezentul raport prin intermediul căruia aducem la 
cunoștința investitorilor schimbarea acționarului principal al Motoplus Paneuro. 
Noul acționar deține 99,739% din capitalul Motoplus Paneuro, dobândind, astfel, o 
deținere indirectă de peste 33% din capitalul social al ROMCAB S.A., motiv pentru  
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care va iniția operațiunea de ofertă publică de cumpărare în termenul specificat la art. 
37 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare. 

 
 

În altă ordine de idei, aducem la cunoștința celor interesați faptul că intenționăm 
ca în data de 15 Noiembrie 2021, să organizăm o videoconferință utilizând platforma Zoom, 
pe marginea situațiilor financiare la 30.09.2021. Coordonatele exacte și datele de logare vor 
fi aduse la cunostința celor interesați prin publicarea acestora pe site-ul companiei.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrator special 
Prosszer Zoltan 
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