
 

 

 
  
  
  
 
 
 

 
 

 
 

Raport Curent 
privind informațiile prevăzute la art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și  
în Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare  

și operațiuni de piață 
 
 
 
Data Raportului:  01 aprilie 2020 
Denumirea emitentului:  TMK-ARTROM S.A. 
Sediul social:  Strada Drăgănești, Nr. 30, Slatina, Olt, România 
Număr de telefon/fax:  +40249436862/ +40249434330 
Număr de ordine în Registrul Comerțului:  J28/9/1991 
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:  RO1510210 
Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J28/9/1991 
Cod LEI:  315700M25SMOU44FAN52 
Capital subscris și vărsat:  291.587.538,34 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori București Piața 
Reglementată - Categoria STANDARD (simbol de piață ART) 
 
 
Evenimente importante de raportat conform art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 5/2018 privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață: 

 
1. TMK-ARTROM S.A. (“Comitent și Acționar unic”) raportează încheierea contractului de agent nr.2776 din 

data de 31.03.2020 (“Contractul”) cu TMK INDUSTRIAL SOLUTIONS LLC (‘Agentul’) o societate care funcționează 
în conformitate cu legile din SUA, Delaware, având sediul în Houston, Texas (Comitentul și Agentul împreună 
“Părțile”), societate care se află sub controlul unic al TMK ARTROM, având ca și obiect desemnarea “Agentului” de 
către “Comitent” să promoveze produsele pe teritoriul Americii de Nord, Americii de Sud, Australiei și Singapore, să 
identifice potențiali clienți pentru produse în scopul vânzării acestora, să negocieze cu clienții contracte de vânzare 
cumpărare pentru produsele următoare: țevi din oțel din gama de producție TMK-ARTROM, țevi industriale din gama 
de producție a producătorilor ruși TMK, precum și țagle rotunde și blumuri turnate continuu din gama de producție a 
TMK-REȘIȚA și a producătorilor ruși TMK, să acționeze în calitate de cumpărător al bunurilor în relația cu “Comitenul” 
în ceea ce privește anumiți clienți și/sau comenzi de vânzare agreate de ambele “Părți” și în calitatate de vânzător în 
relația cu acești clienți Agentul având dreptul la o marjă fixă și costuri comerciale, să fie  nominalizat ca agent de 
colectare a numerarului Comitentului pentru anumiți clienți și în baza unei notificări scrise din partea Comitentului, 
Agentul fiind platit cu o taxă de serviciu. Pentru anumite țări Părțile au agreat subagenți care vor fi plătiți cu un 
comision: pentru Canada – Mark Madigan, pentru Brazilia – ETS-Tubos E Acos Comercial LTDA (pentru livrările 
clienților Diferro Acos Especiais LTDA și Pcp Produtos Siderurgicos LTDA). Contract este valabil până la 31.12.2020. 

 
La data de 29 februarie 2020, datoriile reciproce totale cumulate (pentru toate contractele) între Părți sunt 

după cum urmează: 
 

Datorii TMK-Artrom Moneda 
Sold final la 
29.02.2020  

Creanțe TMK-
Artrom 

Moneda 
Sold final la 
29.02.2020 

Comision pentru 
vânzarea de țevi și 
alte costuri refacturate 

USD 314.716 
 

Refacturare cost 
asigurare 
produse 2020 

USD 5.142 
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2. TMK-ARTROM S.A. (“Cumpărătorul”) raportează încheierea actului adițional nr.16 din 01.04.2020 la 
contractul de achizitie nr. TA-003/6A din 20.04.2017 (“Contractul”) cu PAO TMK (“Vânzătorul”) o societate rusă, având 
sediul în Moscova, Federația Rusă (Cumpărătorul și Vânzătorul împreună “Părțile”), societate care deține controlul 
asupra TMK ARTROM, având ca și obiect prelungirea valabilității contractului până la data de 20.04.2022. 

 
La data de 29 februarie 2020, datoriile reciproce totale cumulate (pentru toate contractele) între Părți sunt 

după cum urmează: 
 

Datorii TMK-Artrom Moneda 
Sold final la 
29.02.2020  

Creanțe TMK-
Artrom 

Moneda 
Sold final la 
29.02.2020 

țevi, țaglă pentru 
revânzare 

EUR 26.473.585 
 

Debit note pentru 
reclamații calitate 

EUR 0 

țevi pentru revânzare USD 4.819.824     

cost financiar EUR 304     

 

 
 
 
 
 
 
 
Director General                                                                   Director General Adjunct  
Ing. Popescu Adrian                                                                                Economic și Contabilitate  
                                                                       Ec. Văduva Cristiana 
 


