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           COMUNICAT DE PRESA 

 

 Societatea comerciala ARO-PALACE SA cu sediul social in Brasov, Bd. Eroilor nr.27, cod 

poştal 500030, jud. Braşov, România., număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250, cod unic de 

înregistrare fiscal RO1102041, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J08/13/1991, capital 

subscris şi vărsat: 40.320.157,10 lei, 

      Urmare a solicitarii actionarului SIF Muntenia S.A,  

      Cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM/ASF nr.1/2006 si ale Legii nr.24/2017 

privind obligatiile generale de informare, 

      Pune la dispozitia actionarilor si publicului investitor urmatoarele informatii: 

 

1. Descriere a societății, administrării și activității; 

2. Structura acționariatului și a capitalului social la 31 decembrie 2017; 

3. Descrierea pieței și produselor oferite; 

4. Descrierea procesului tehnologic; 

5. Descrierea sistemului de asigurare a calității; 

6. Situația personalului la 31 decembrie 2017 și la 20 aprilie 2018; 

7. Situațiile financiare la 31 decembrie 2017, situațiile financiare la 31 decembrie 2016 și situațiile 

financiare la 31 decembrie 2015; 

8. Balanța analitică și sintetică la 31 decembrie 2017 și la 31 decembrie 2016; 

9. Situația soldurilor și a tranzacțiilor în 2017 cu societățile relaționate; 

10. Analiza pe vechimi a principalelor categorii de materii prime, materiale, alte bunuri materiale și 

a principalelor categorii de stocuri de produse finite și mărfuri la 31 decembrie 2017; 

11. Analiza pe vechimi a creantelor din mijloace circulante la 31 decembrie 2017; 

12. Situația provizioanelor pentru clienți în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017; 

13. Lista mijloacelor fixe la 31 decembrie 2017; 

14. Evidența spațiilor închiriate; 

15. Situația imobilizărilor în curs la 31 decembrie 2017; 

16. Situația titlurilor de participare la 31 decembrie 2017; 

17. Situația litigiilor de munca; 

18. Situația realizării indicatorilor BVC pe anul 2017; 

 

Documentatia mentionata mai sus poate fi descarcata de pe site-ul www.aro-palace.ro 

(Sectiunea Investitori- Rapoarte financiare) si, de asemenea, este pusa la dispoziţia publicului spre 

consultare pe suport letric, la sediul societăţii începând cu data de 26.04.2018 ora 18.00. 

Mentionam ca o parte din aceste informatii au fost raportate in piata conform calendarului de 

comunicare financiara sau in termen de 24 h de la producerea evenimentului respectiv. 

 
Presedinte Executiv/Director General 
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Membru in Directorat/Director                                                      Membru in Directorat/Director 
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