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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: 16 Mai 2022  
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: 234,651,650 
Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune 
Piața reglementată:  BVB – REGS  
Simbol piață: MCAB 
 
 
Către:  Autoritatea de Supraveghere Financiară 
  Bursa de Valori București 
 
S.C. ROMCAB S.A, cu sediul în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, județul Mureș, 
înregistrată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/764/1995, CUI RO7947193, prin 
Zoltan Prosszer – Administrator Special, informează investitorii și părțile interesate, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, asupra faptului că au fost finalizate negocierile 
referitoare la evaluarea patrimoniului Romcab S.A. iar datele financiare referitoare la 
exercițiul financiar 2021 vor fi publicate mâine 17.05.2022 împreună cu Raportul de 
Audit și cu Raportările financiare trimestriale 2022 având în vedere faptul că era 
necesară preluarea datelor din exercițiul financiar 2021. 
Acestea vor fi publicate în format electronic și pe website-ul societății: 
www.romcab.com, secțiunea Acționatriat / Informații Actionariat.  
 
 
ROMCAB S.A. 
Prin Zoltan Prosszer 
Administrator Special  
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