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RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Conform:Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata;Legii nr.24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a
societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:26.11.2021
Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A
Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon: 0238/723.115/ Numar fax:0238/710.697
Codul unic de inregistrare:RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului:J 10/83/1991
Capital social subscris si varsat: 26.412.209,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Evenimente de raportat: încheiere contract de vânzare cumpărare
ROMCARBON S.A. (”Societatea”) informează acționarii și investitorii cu privire la faptul că în data de
24.11.2021, ca urmare a exercitării dreptului de preempțiune al OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (in calitate de Preemptor
- Cumpărător, societate înregistrată la O.R.C de pe langa Tribunalul Iași sub nr. J22/13/2018, CUI 38653333),
Societatea (in calitate de Vânzător) a incheiat cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L., un Contract de vânzare – cumpărare și
de constituire a unui drept de servitute de trecere pietonala si cu mijloace de transport, prin care ROMCARBON S.A. a
vândut, liber de sarcini, la pretul de 1.009.013,55 lei, imobilul proprietatea sa situat în municipiul Iași, Calea
Chișinăului nr. 29, jud. Iași, constând din teren liber de construcții,

în suprafată de 2266 m.p., cu respectarea

următoarelor condiții principale:
-

Achitarea integrală a pretului de vânzare în cadrul procedurii de exercitare a dreptului de preempțiune;

-

Constituirea cu titlu gratuit, în beneficiul terenului vândut a unui drept de servitute de trecere pietonală si
cu mijloace de transport pentru asigurare accesului acestui teren la drumul public.

-

Transferarea dreptului de proprietate si a riscurilor la data semnării contractului de vânzare cumpărare și
de constituire a unui drept de servitute de trecere pietonala si cu mijloace de transport

Cu stimă,
Președintele Consiliului de Administrație
Și
Diretor General
Huang Liang Neng

