
 
 
 
 

  

 

Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau | Cod fiscal: RO1158050 |  Nr.inregistrare la Registrul Comertului : J10/83/1991 

Tel: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697 | E-mail: office@romcarbon.com | Website: www.romcarbon.com 

 

70 YEARS 

| in 2022 

 

 

Nr. 978/26.05.2022 

RAPORT CURENT 

 

conform art. 234 alin.1 lit. i) din Regulamentul 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, cu modificări și completări;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata 

su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A. 

Data raportului:26.05.2022 

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: tranzactii încheiate cu același contractant, a căror valoare 

depășește, în mod individual sau cumulat, 10% din cifra de afaceri netă aferenta ultimelor 

situații financiare  

    

Conform dispozitiilor art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, 

Romcarbon S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la prelungirea duratei unui 

contract a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri netă aferentă ultimelor situații 

financiare anuale. 

În acest sens, Romcarbon S.A. a încheiat cu KASAKROM CHEMICALS S.R.L. actul 

adițional nr.15/25.05.2022, privind prelungirea până la data de 31.12.2022, a duratei 

contractului de vânzare cumpărare nr.3326/2012 (contract ce a facut obiectul Raportului 

curent nr.1246 din 25.05.2012), a cărui valoare a atins procentul de 10% din cifra de 

afaceri netă, aferentă ultimelor situații financiare anuale. 

 

Creantele reciproce la data de 26.05.2022 sunt: 

 

Denumire societate:         ROMCARBON S.A 

 - furnizor -  

ROMCARBON S.A 

 - client - 

KASAKROM CHEMICALS 

S.R.L. 

1,198,970  lei           2,696,457.66 lei 

 

 Cu deosebita stima, 

  

Presedintele Consiliului de Administratie 

si 

Director General 

Huang Liang Neng 
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