
 
Nr.3173/23.12.2021 

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:23.12.2021 

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: încasare avans 1 și prelungire termene stabilite conform antecontract 

de vânzare cumpărare încheiat de ROMCARBON S.A. cu LIDL ROMÂNIA  

 

ROMCARBON S.A. (”Societatea”) informează acționarii și investitorii cu privire la faptul că în data de de 

23.12.2021 a încheiat cu LIDL ROMÂNIA SCS, actul adițional nr.2 la antecontractul de vânzare cumpărare 

încheiat de Societate, în calitate de promitent vânzător cu LIDL ROMÂNIA SCS, în calitate de promitent 

cumpărător (antecontract ce a făcut obiectul Raportului curent nr.3259/12.12.2019) în temeiul căruia: 

1. LIDL ROMÂNIA SCS a achitat către Societate avansul 1, reprezentând 30 % din pretul total, avans în 

cuantum de 488.862 Euro, respectiv 2.419.280,27 lei la cursul BNR de 4,9488 lei/euro, stabilit conform 

conventiei partilor; 

2. s-a convenit, în vederea finalizării îndeplinirii obligațiilor contractuale, prelungirea termenelor stabilite 

conform antecontractului de vânzare cumpărare antementionat asa cum a fost acesta amendat prin actul 

aditional nr.1, după cum urmează: 

- termenul pentru avansul 2 - 40 % din pret, se prelungeste pana cel târziu la data de 28.07.2022; 

- termenul pentru încheierea contractului de vânzare și plata restului de pret de 30 % din pretul total, 

se prelungește până cel târziu la data de 30.08.2022. 

Toate celelalte conditii/clauze convenite conform antecontractului de vânzare cumpărare încheiat de 

ROMCARBON S.A. și LIDL ROMÂNIA, asa cum a fost amendat prin actele aditionale 1 si 2 rămân în vigoare. 

Concomitent cu încheierea actul adițional nr. 2 la antecontractul de vânzare cumpărare încheiat de 

ROMCARBON S.A., în calitate de promitent vânzător cu LIDL ROMÂNIA SCS, în calitate de promitent cumpărător, 

partile au incheiat si un contract de ipoteca imobiliara in vederea garantării restituirii avansului 1, a eventualelor 

penalitӑți și costuri contractuale, ce ar putea fi suportate, dupa caz de cӑtre promitentul cumparator conform 

Antecontractului. 

Cu stimă, 

Președintele Consiliului de Administrație 

Și 

Director General 

Huang Liang Neng  


