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RAPORT CURENT 

conform Regulamentului 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;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al 
societatii S.C. ROMCARBON S.A. 

Data raportului:21.01.2021 

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: notificare depășire prag dețineri, conform dispozițiilor art. 76 

din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  si 

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata; 

  

ROMCARBON S.A. informează că la data de 20.01.2021, a fost notificată de către 

dl.TODERITA STEFAN ALEXANDRU, cu privire la faptul că deținerile sale în capitalul social al 

ROMCARBON S.A. au depășit pragul de 10%, respectiv cu privire la faptul că începând cu data de 

20 Ianuarie 2021, dl. TODERITA STEFAN ALEXANDRU are o deținere de 10,07% din totalul 

drepturilor de vot ale emitentului ROMCARBON S.A., drepturi de vot asociate unui număr de 

26.600.000 acțiuni, din totalul de 264.122.096 acțiuni emise de ROMCARBON S.A, poziția deținerilor 

dlui. TODERITA STEFAN ALEXANDRU anterior acestei notificări fiind 5,73%, conform formularului 

pentru notificarea deținerilor majore primit de societate.  
Notificarea primita se regaseste in link-ul de mai jos 

 

 Cu deosebita stima, 

  

Presedintele Consiliului de Administratie 

si 

Director General 

Huang Liang Neng  
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