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Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 - Data raportului: 29.04.2014 

 
Conform: 

- Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare; 
- Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale 
societăților comerciale, cu modificări ulterioare; 
- Legii nr.297/2004 privind piața de capital; 
- Legii nr.31/1990, a societăților, republicată și cu modificări ulterioare; 
- Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A. 

 
Denumirea entităţii emitente: S.C. ROMCARBON S.A. 
Sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judeţul Buzău 
Numărul de telefon/fax: 0238/723115 
Codul unic de înregistrare: RO 1158050 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 10/83/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 26.412.209,6 lei  
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria II 
 
Eveniment de raportat: AGOA şi AGEA_ 29.04.2014 (conform art.113 pct.1 alin. A lit. c din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006) 
 

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:  
 
În data de 29.04.2014, orele 12.00, respectiv 12,30 la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei 

nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, au avut loc: 
 
A. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (prima convocare). Au fost prezenţi/reprezentaţi acţionari reprezentând 
53,8361% din capitalul social. 
În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat cu unanimitatea 

voturilor acţionarilor prezenţi următoarele: 
 
1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2013.  
2. Se aprobă situaţiile financiare individuale neconsolidate aferente exerciţiului financiar 2013 întocmite în conformitate 

cu prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor şi Raportul 
Auditorului financiar extern pe anul 2013. 
 
Principalii indicatori economico financiari pe anul 2013 aferenți situațiilor financiare individuale sunt: 

- Vânzări nete: 138.717.368 lei; 
- Venituri totale: 163.646.128,70 lei; 
- Cheltuieli totale: 163.280.854,81 lei; 
- Rezultat brut - Profit: 365.274 lei. 

 
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern - Delloite Audit S.R.L., membră a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la 

situaţiile financiare neconsolidate aferente exerciţiului financiar 2013. 
4. Se aprobă situaţiile financiare consolidate aferente exerciţiului financiar 2013 întocmite în conformitate cu prevederile 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor şi Raportul Auditorului 
financiar extern pe anul 2013. 
 
Principalii indicatori economico financiari pe anul 2013 aferenți situațiilor financiare consolidate sunt: 

- Vânzări nete: 169.855.645 lei; 
- Venituri totale: 197.012.489 lei; 
- Cheltuieli totale: 192.501.609 lei; 
- Profit brut din operațiuni: 4.510.880 lei. 
 
5. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern - Delloite Audit S.R.L., membră a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la 

situaţiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aferente 
exerciţiului financiar 2013. 



6. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat în exerciţiul financiar 2013, în valoare de 52.163,49 lei pe următoarele 
destinaţii:  
a) Rezerve legale în sumă de 2.607 lei; 
b) Rezultat reportat, în sumă de 49.527,49 lei constând în profit nedistribuit; 

7. Se aprobă schimbarea destinaţiei profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2006, în sumă de 1.003.664 lei, din categoria 
“Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 30.04.2007) în 
categoria “Dividende”, precum şi distribuirea acestuia sub formă de dividende, cu respectarea prevederilor cuprinse în lege şi în 
actul constitutiv. Valoare dividend brut/acţiune 0,0038 lei. Se aprobă totodată ca perioadă de distribuire a dividendelor, perioada 
29.09.2014 - 29.10.2014. Până în data de 29.09.2014, Consiliul de Administraţie al S.C. ROMCARBON S.A. va pune la dispoziţia 
acţionarilor procedura şi modalitatea de distribuire a dividendelor. 

8. Se aprobă Raportul anual 2013, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii 
şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti S.A.  

9. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul 
financiar 2013.    

10. Se aprobă contractarea auditului statutar al societăţii pentru exerciţiul financiar 2014 şi se împuterniceşte Consiliul de 
Administraţie să desemneze auditorul statutar şi să negocieze cu acesta condiţiile contractuale.   

11. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014. 
12. Se aprobă data de 20.05.2014 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii 

adunării generale ordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.  
 şi  

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (prima convocare). Au fost prezenţi/ reprezentaţi acţionari 
reprezentând 53,8361% din capitalul social. 
În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot s-au adoptat cu unanimitate 

de voturi (punctele 1 şi 3), respectiv cu majoritate de voturi (punctul 2) următoarele: 
 

1. Se aprobă expunerea bancară a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite în valoare de 14.499.450 Euro, leasing în valoarea 
de 2.233.298 Euro, plafon de leasing/credite pentru finanţarea de investiţii propuse în Planul de investiţii an 2014 în valoare de 
5.503.600 Euro, scrisori de garanţie bancară în valoare de 500.000 lei şi garantarea, în calitate de garant per aval, pentru valoarea 
de 440.000 lei, în favoarea S.C. Taipei Cimeo S.R.L., pentru exerciţiile financiare 2014-2015, precum şi aprobarea prelungirii cu 12 
luni a creditelor scadente în anul 2014, cu menţinerea garanţiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garantează în 
calitate de garant per aval). 

Se împuternicește Consiliul de Administrație să negocieze și să decidă, după caz, cu privire la: modificarea condițiilor de 
creditare, modificarea și/sau constituirea de noi garanții, restructurarea, schimbarea monedei sau refinanțarea creditelor existente, 
precum și contractarea unor noi credite, în limitele expunerii bancare și în condițiile legii.     

Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar să semneze contractele de credit și actele adiționale la 
acestea, contractele de garanție aferente și actele adiționale la acestea, contractele de leasing și actele adiționale la acestea, 
precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA.  
 2. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2014. Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar să decidă cu 
privire la oportunitatea efectuării de investiții, în limitele planului de investiții aprobat și a disponibilității surselor de finanțare 
necesare, să negocieze și să semneze orice documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestui plan de investiții. 

3. Se aprobă data de 20.05.2014 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii 
adunării generale extraordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.  

 
Vă stăm la dispoziție cu alte informații sau documente suplimentare. 

 
Președintele Consiliului de Administrație  
Hung Ching Ling  
 
Director General 
Andrei Radu  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. ROMCARBON S.A. Buzău 
 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 
A ACŢIONARILOR S.C. ROMCARBON S.A. 

cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, judeţul Buzău, 
înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/83/1991, C.U.I. RO 1158050 

 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în şedinţa sa din 29.04.2014, orele 

12.00, la sediul societăţii din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, judeţul Buzău, fiind prezenți/ reprezentați acționari reprezentând 
53,8361% din capitalul social, în conformitate cu prevederile legii şi ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor şi deliberărilor cu 
privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât, în unanimitate, următoarele: 
 



1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.  
2. Se aprobă situațiile financiare individuale neconsolidate aferente exercițiului financiar 2013 întocmite în conformitate cu 
prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor și Raportul 
Auditorului financiar extern pe anul 2013. 
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern - Delloite Audit S.R.L., membră a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la 
situațiile financiare neconsolidate aferente exercițiului financiar 2013. 
4. Se aprobă situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2013 întocmite în conformitate cu prevederile 
Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului 
financiar extern pe anul 2013. 
5. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern - Delloite Audit S.R.L., membră a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la 
situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente 
exercițiului financiar 2013. 
6. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2013, în valoare de 52.163,49 lei pe următoarele destinații:  
a) Rezerve legale în sumă de 2.607 lei; 
b) Rezultat reportat, în sumă de 49.527,49 lei constând în profit nedistribuit. 
7. Se aprobă schimbarea destinației profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2006, în sumă de 1.003.664 lei, din categoria “Alte 
rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 30.04.2007) în categoria 
“Dividende”, precum și distribuirea acestuia sub formă de dividende, cu respectarea prevederilor cuprinse în lege și în actul 
constitutiv. Valoare dividend brut/acțiune aprobat este de 0,0038 lei. Se aprobă totodată ca perioadă de distribuire a dividendelor, 
perioada 29.09.2014 - 29.10.2014. Până în data de 29.09.2014, Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. va pune la 
dispoziția acționarilor procedura și modalitatea de distribuire a dividendelor. 
8. Se aprobă Raportul anual 2013, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și 
operațiunile cu valori mobiliare și ale Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.  
9. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 
2013.    
10. Se aprobă contractarea auditului statutar al societății pentru exercițiul financiar 2014 și se împuternicește Consiliul de 
Administrație să desemneze auditorul statutar și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.   
11. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014. 
12. Se aprobă data de 20.05.2014 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării 
generale ordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.  
 
Președinte de ședință 
Moise Ana-Maria 
 
         Secretar de ședință 
         Jurubiță Mihaela 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. ROMCARBON S.A. Buzău 
 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 
A ACŢIONARILOR S.C. ROMCARBON S.A. 

cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, judeţul Buzău, 
înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/83/1991, C.U.I. RO 1158050 

 
 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, întrunită în şedinţa sa din 29.04.2014, 
orele 12.30, la sediul societăţii din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, judeţul Buzău, fiind prezenți/ reprezentați acționari 
reprezentând 53,8361% din capitalul social, în conformitate cu prevederile legii şi ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor şi 
deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât, cu unanimitate, pentru punctele 1 și 3, respectiv cu 
majoritate, pentru punctul 2, următoarele: 
 

1. Se aprobă expunerea bancară a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite în valoare de 14.499.450 Euro, leasing în valoarea 
de 2.233.298 Euro, plafon de leasing/credite pentru finanțarea de investiții propuse în Planul de investiții an 2014 în valoare de 
5.503.600 Euro, scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei și garantarea, în calitate de garant per aval, pentru valoarea 
de 440.000 lei, în favoarea S.C. Taipei Cimeo S.R.L., pentru exercițiile financiare 2014-2015, precum și aprobarea prelungirii cu  
12 luni a creditelor scadente în anul 2014, cu menținerea garanțiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garantează 
în calitate de garant per aval). 

Se împuternicește Consiliul de Administrație să negocieze și să decidă, după caz, cu privire la: modificarea condițiilor de 
creditare, modificarea și/sau constituirea de noi garanții, restructurarea, schimbarea monedei sau refinanțarea creditelor existente, 
precum și contractarea unor noi credite, în limitele expunerii bancare și în condițiile legii.     

Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar să semneze contractele de credit și actele adiționale la 
acestea, contractele de garanție aferente și actele adiționale la acestea, contractele de leasing și actele adiționale la acestea, 
precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA.  



 2. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2014. Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar să decidă cu 
privire la oportunitatea efectuării de investiții, în limitele planului de investiții aprobat și a disponibilității surselor de finanțare 
necesare, să negocieze și să semneze orice documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestui plan de investiții. 

3. Se aprobă data de 20.05.2014 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii 
adunării generale extraordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.  
 
Președinte de ședință 
    Moise Ana-Maria   
 
         Secretar de ședință  
              Jurubiță Mihaela  
 


