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Raport curent nr. 2960/03.03.2021 

 

 

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: 03 martie 2021  
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: 9.386.066 
Valoare nominală: 2,5 lei/acțiune 
Piața reglementată:  BVB – REGS (Suspendată – Procedură insolvență) 
Simbol piață: MCAB 
 
 
 
Către:  Autoritatea de Supraveghere Financiară 

  Bursa de Valori București 

 

Subscrisa ROMCAB S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 

redressement), cu sediul în Târgu Mureş, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureş, având CUI RO 

7947193 şi J26/764/1995, aflată în procedura insolvenței, cu dreptul de administrare păstrat, 

conform Încheierii de şedinţă nr. 26/2017 pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în 

dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş, Secţia Falimente, 

reprezentată în mod legal prin administrator special Zoltan Prosszer și sub supravegherea 

administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, 
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nr. 4, jud. Cluj, societate listată la Bursa de Valori București, categoria “Standard”, emitem 

prezentul raport  

 

prin intermediul căruia aducem la cunoștința celor interesați faptul că informațiile esențiale 

din planul de reorganizare propus și asumat de Administratorul Special și aprobat de 

Adunarea Creditorilor din data de 18.12.2020, confirmat de către Judecătorul Sindic în data 

de 18 Februarie 2021 pot fi accesate aici. 

 

 

 

Administrator special 

Prosszer Zoltan 

 

 

 

https://www.romcab.com/docs/Plan_de_reorganizare_Romcab_SA-informatii_esentiale.pdf

