
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Către, 
              Autoritatea de Supraveghere Financiară 
              Bursa de Valori Bucureşti 
 
 

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018 
 

 

 
Data raportului:      18.10.2018 
Denumirea entităţii emitente:    VRANCART S.A.  
Sediul social:      Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judeţ Vrancea 
Numărul de telefon/fax:    0237-640.800/0237-641.720 
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:  RO 1454846 
Număr de ordine în Registrul Comerţului:  J39/239/1991 
Capital social subscris şi vărsat:    103.168.354,70 lei 
Piaţa reglementată de tranzacţionare :  Bursa de Valori Bucureşti 

 

Evenimente importante de raportat:   

Anunt plata cupon de dobanda nr. 7 aferent obligatiunilor convertibile emise de VRANCART SA  

 

Vrancart SA anunta ca in data de 25.10.2018 se va efectua plata cuponului de dobanda nr. 7 aferent 

obligatiunilor convertibile VNC24, in conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune aprobat 

prin Decizia ASF nr. 156/01.02.2017. 

Plata dobanzii se va realiza prin intermediul Depozitarului Central si BRD–Groupe Societe Generale – 

in calitate de agent de plata – catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Detinatorilor de 

Obligatiuni tinut de catre Depozitarul Central la data de referinta 18.10.2018. 

Dobanda va fi calculata in conformitate cu prevederile paragrafului 4.7 – „Rata nominala a dobanzii si 

dispozitii privind dobanzile de platit” din Prospectul de Emisiune. Plata dobanzii aferenta 

obligatiunilor emise se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in 

 



 

conturile comunicate de catre detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile 

notificate Agentului de Plata de catre detinatorii de obligatiuni. 

Detalii privind calculul dobanzii: 

Valoare nominala obligatiune: 100 lei 

Dobanda conform Prospectului de Emisiune: 5,42% (ROBOR3 Luni + 2%) unde ROBOR3 luni este 
3,42% fixat in data de 24.07.2018. 

Formula de calcul a dobanzii conform Prospectului de Emisiune: 

(Valoarea nominala a Obligatiunii*(ROBOR3LUNI+marja)/365)*nr. de zile din perioada de  

dobanda 

Perioada de calcul a dobanzii: 25.07.2018 – 24.10.2018 (92 de zile) 

 

Societatea Vrancart S.A. va informeaza ca rata dobanzii obligatiunilor convertibile pentru al șaptelea 

cupon aferent perioadei 25.07.2018 – 24.10.2018 calculata conform Prospectului de Emisiune 

aprobat de ASF prin decizia nr. 156/01.02.2017 este de 5,42%. Rata dobanzii este calculata din 

ROBOR3 Luni fixat in data de 24.07  .2018 + marja stabilita de 2%. 

 

 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație, 
ec. Ciucioi Ionel-Marian 

 

 


