RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Data raportului: 15.06.2009
Denumirea entităţii emitente: S.C. ROMCARBON S.A.
Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numărul de telefon/fax: 0238/723115
Codul unic de înregistrare: RO 1158050
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris şi vărsat: 18.645.726,7 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria II
Raportare eveniment - Incheiere act aditional la Precontract schimb incheiat cu S.C. IASI LOGISTIC PARC S.R.L.

S.C. ROMCARBON S.A. raporteaza modificarea Precontractului de schimb incheiat intre S.C. ROMCARBON S.A. si
S.C. IASI LOGISTIC PARC S.R.L., ce a facut obiectul Raportului curent din data de 08.12.2008, dupa cum urmeaza:
- Diferenta de valoare dintre bunurile imobile ce fac obiectul precontractului este de 15.382.591,20 euro ( la care se adauga
TVA), suma ce urmeaza a fi achitata astfel:
- 6.337.545,60 euro sub forma de participare la capitalul social al S.C. IASI LOGISTIC PARC S.R.L, prin conversia in
actiuni proprii, de catre S.C. IASI LOGISTIC PARC S.R.L., a creantei in valoare de 6.337.545,60 euro, in favoarea S.C.
ROMCARBON S.A.
- 910.750 euro, suma achitata la data de 05.12.2008
- 300.000 euro, suma ce urmeaza a fi achitata pana la data de 15.06.2009
- 7.834.295,60 euro, suma ce urmeaza a fi achitata pana la data de 06.11.2009
Contractul de schimb si acordul de asociere, al caror draft a fost aprobat in cadrul AGEA din data de 27.02.2009, vor fi
incheiate, cel tarziu la data de 31.10.2009. Transferul proprietatii asupra bunurilor ce vor face obiectul contractului de schimb va
avea loc cel tarziu pana in data de 06.11.2009, concomitent cu data efectuarii ultimei plati, conform graficului de plati mai sus
mentionat, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional ce face obiectul prezentului Raport Curent.
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