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RAPORT CURENT 

 

 conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și  

Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

Data raportului: 28.11.2022 

Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. 

Sediul social: Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2 

Numărul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/296/1997 

Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 lei 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Acțiuni 

(simbol de piața TTS)  

Evenimente importante de raportat: Erată (corectare eroare materială) la Raportul Consiliului de administrație al 

TTS (Transport Trade Services) S.A. asupra activității Grupului TTS în perioada 01.01.2022 – 30.09.2022, publicat în 

15.11.2022 

 

TTS (Transport Trade Services) S.A. (în continuare ”TTS” sau ”Societatea”) informează asupra corectării unei 

erori materiale identificate în conținutul Raportului Consiliului de administrație al TTS (Transport Trade Services) S.A. 

cu privire la  activitatea Grupului TTS în perioada 01.01.2022 – 30.09.2022, publicat în 15.11.2022. 

 

În data de 25.11.2022 Societatea a constatat, în urma semnalării unei discrepanțe în structura raportată a 

volumelor operate de Segmentul Operare Portuară în primele 9 luni ale anului 2021, preluarea în mod eronat a unui 

volum de 0.186 mil tone de la minerale la Produse agricole, totalul volumelor raportate rămânând nemodificat.  

 

Societatea precizează următoarele aspecte esențiale: 

• eroarea  afectează în mod exclusiv raportarea suplimentară, neimpusă de prevederile legale 

aplicabile,  întocmită și publicată de Societate în mod voluntar, și numai în ce privește datele  privitoare 

la structura volumelor operate de Segmentul Operare Portuară în primele 9 luni ale anului 2021 

(valoarea totală a acestor volume rămânând neschimbată), incluse strict pentru comparabilitate. 

• în cursul anului 2021 nu a fost diseminată această raportare non-obligatorie, astfel încât investitorii nu au 

recepționat o informație eronată; 

• rezultatele financiare raportate pentru perioadele 01.01.2022 – 30.09.2022 și 01.01.2021 – 30.09.2021, și  

veniturile realizate de  Segmentul Operare Portuară raportate pentru perioadele 01.01.2022 – 

30.09.2022 și 01.01.2021 – 30.09.2021 nu sunt afectate și rămân neschimbate. 
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• situațiile financiare interimare simplificate individuale și consolidate pentru perioada încheiată la 

30.09.2022 (publicate în 15.11.2022), și pentru perioada încheiată la 30.09.2021 (publicate în 15.11.2021), nu 

sunt afectate, sunt conforme, corecte și rămân neschimbate. 

• raportările efectuate la 15.11.2022 și 15.11.2021 de către Societate potrivit prevederilor Regulamentului 

ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața privitoare la raportul 

trimestrial nu sunt afectate, sunt conforme, corecte și rămân neschimbate. 

• eroarea  nu afectează rezultatele operaționale raportate pentru perioada 01.01.2022 – 30.09.2022 

 

Având în vedere importanța unei informări pe deplin corecte a acționarilor și investitorilor, Societatea a procedat cu 

celeritate la identificarea și corectarea erorii materiale. 

 

Astfel, pentru explicitare, prin corectarea erorii următoarele secțiuni din Raportul Consiliului de 

administrație al TTS (Transport Trade Services) S.A. asupra activității Grupului TTS în perioada 

01.01.2022 – 30.09.2022, publicat în 15.11.2022, următoarele secțiuni au fost modificate sau eliminate 

(toate referințele de mai jos sunt făcute la paginația versiunii în limba română): 

 

- tabelul ”Mărfuri – 9 luni 2022” (pag 6): modificate valorile pentru ”Produse agricole” și ”Minerale” la ”9 luni 

2021”, precum și procentele de variație ”Δ 2022/2021” corespunzătoare 

- tabelul ”Operare portuară – 9 luni 2022” (pag 7): modificate valorile pentru ”Produse agricole” și ”Minerale” la 

”9 luni 2021”, precum și procentele de variație ”Δ 2022/2021” corespunzătoare 

- tabelul ”Segment Operare Portuară – Volume – 9 luni 2022” (pag 11): modificate valorile pentru ”Produse 

agricole” și ”Minerale” la ”9 luni 2021”, precum și procentele de variație ”Δ 2022/2021” corespunzătoare 

- pag 6, paragraful 4: modificat procentul de variație ”Δ 2022/2021” preluat din tabelul ”Mărfuri – 9 luni 2022” 

- pag 6, ultimul paragraf: modificat pentru punere în acord cu datele din tabelul ”Operare portuară – 9 luni 2022” 

- pag 7, primul paragraf: modificat pentru punere în acord cu datele din tabelul ”Operare portuară – 9 luni 2022” 

- pag 10, ultimele două paragrafe: eliminate 

 

Atașăm Raportul Consiliului de administrație al TTS (Transport Trade Services) S.A. asupra activității 

Grupului TTS în perioada 01.01.2022 – 30.09.2022 rectificat prin îndreptarea erorii materiale. 

  

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ 

Director Guvernanță Corporativă și Relații Investitori 
 

 

 

 

 
 

  

 


