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       Nr. 6338/11.06.2019 

 

Catre 

- Autoritatea de Supraveghere Financiara 

- Bursa de Valori - Bucuresti 

 

RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata 

 

Data raportului:  11.06.2019 

Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.  

Sediul social:  Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj 

Tel/Fax: 0364.711.030/ 0264.704.050 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858 

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012 

Capital social subscris si varsat: 50.565.353,30 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - 

Categoria Standard. 

 

Eveniment important de raportat:  

 

RAPORT CONSOLIDAT PRIVIND PLATILE CATRE GUVERNUL ROMANIEI 

Conform Legislatiei Uniunii Europene si a legislatiei din Romania 

Raport intocmit pentru data de 31.12.2018 

Denumirea entitatilor emitente: 

 

1.CEMACON SA CLUJ-NAPOCA 

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr.48, Cladirea Silver Business Center, et. 1 

Cod unic de inregistrare fiscal: RO677858 

Numar de ordine la Registrul Comertului: J12/2466/2012 

Capital social subscris si varsat la data intocmirii raportului 47.853.093,5 RON 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) 

 

2.CEMACON REAL ESTATE SRL  

Sediul social: Zalau, Str.Fabricii, nr.1 
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Cod unic de inregistrare fiscal: RO32604048 

Numar de ordine la Registrul Comertului: J31/414/2014 

Capital social subscris si varsat la data intocmirii raportului: 200 RON 

 

Cemacon SA, in calitate de societate care isi desfasoara activitatea in industria extractiva si totodata face 

parte din categoria companiilor listate pe Bursa de Valori de la Bucuresti se supune cerintelor de 

raportare din Romania si are obligatia sa respecte atat prevederile legale ale pietei de capital cat si pe 

cele specifice indistriei din care face parte. 

In conformitate cu Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu 

Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori 

mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, completat prin OMFP 3189/2017, cat 

si in conformitate cu Capitolul 10 al Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului, 

pentru a asigura o mai mare transparenta a platilor efectuate catre guverne, intreprinderile mari si 

entitatile de interes public active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare, au 

obligatia de a intocmi si a publica un raport separat cu platile semnificative efectuate catre guvernele 

tarilor in care isi desfasoara activitatea. 

Ca urmare a obligatiilor de raportare mentionate anterior, CEMACON S.A publica Raportul privind platile 

catre Guvernul Romaniei pentru exercitiul financiar 2018, dupa cum urmeaza: 

Nr.crt. Denumire plata  
Sume platite catre Guvernul Romaniei(mii 

RON) 

a) Suma totală a plăţilor efectuate 1.242,90 

b) Suma pe tip de plată x 

1 Redeventa miniera  1.217,37 

2 

Impozite percepute asupra venitului, producției 
sau profiturilor societăților comerciale, cu 
excepția impozitelor percepute asupra 
consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată, 
impozitul pe venitul personal sau impozitul pe 
vânzări 14,72 

3 

Taxe de licență, taxe de închiriere, taxe de 
înregistrare și alte taxe aferente licențelor și/sau 
concesiunilor 10,81  

Nota: Platile unice sau seriile de plati conexe care au valoare mai mica de 100,000 EUR (443,400 RON) in 

cursul unui exercitiu financiar sunt excluse din acest Raport. 

 

        Liviu-Ionel Stoleru 

    Presedinte al Consiliului de Administratie 

 


