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Raport current 

Nr. 4 din 22.02.2018 
 

Raport curent privind informatiile prevazute la art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017  
si ale Regulamentului nr.1/2006 

 
Data raportului: 22.02.2018 
Denumirea entităţii emitente: Alumil Rom Industry SA 
Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5 
Numărul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO10042631 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8540/1997 
Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  Bucuresti 
Titluri de capital – Categoria Standard 
 
Evenimente importante de raportat: 
1. In data de 21.02.2018, SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA, in calitate de beneficiar, a incheiat cu Alumil Industria Aluminiului SA, in calitate de furnizor, actul aditional nr.12/21.02.2018 la 
contractul cadru de colaborare din data de 24.03.1998, avand ca obiect achizitionarea si distributia de profile din aluminiu, precum si a accesoriilor aferente, in baza comenziilor beneficiarului. 
Actul aditional stabileste posibilitatea societatii ALUMIL ROM INDUSTRY SA de a beneficia de  un  discount  de 3.5% /an la pretul facturat in cazul in care livrarile de materii prime, obiect al 
contractului sunt achitate in avans, discount care va fi  acordat pe baze trimestriale, prin  nota de credit  emisa de Alumil Industria Aluminiului SA in vederea facilitarii  livrarilor si a mentinerii 
unor preturi competitive pentru aceste livrari.  
 
Detaliile actelor juridice sunt prezentate mai jos: 

Nr. 
crt. 

Persoana juridica cu care 
Societatea a incheiat actul juridic 

Natura actului juridic Data incheierii Obiectul contractului Valoarea /Estimarea 
valorii actului juridic 

Gara
ntii 

Termeni si 
modalitati de plata 

Penalitati 

1. Alumil Aluminium Industry SA 
Grecia 

Act aditional la ctr. cadru de 
colaborare din 24.03.1998 

21.02.2018 Vanzare / cumparare profile 
din aluminiu, accesorii si 
materii prime din aluminiu 

8.000.000 Eur - 7 zile, transfer 
bancar 

6 % / an 

 
Presedinte/  Director General, 
Michai  Sotiriou 


