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RAPORT CURENT 31/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 

Data raportului 03.10.2022 
Denumirea societății ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. 
Sediul social Str. Gara Herăstrău, Nr. 4, Clădirea A,  

Etaj 3, Sectorul 2, București 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@rocaindustry.ro 
Website www.rocaindustry.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/16918/2021 
Cod unic de înregistrare RO 44987869 
Capital social subscris și vărsat 176.945.730 lei 
Număr total de acțiuni 17.694.573 
Simbol instrumente tranzacționate ROC1 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Clarificări privind articolele de presă apărute în data de 3 
octombrie 2022 referitoare la Bico Industries 

În legătură cu articolele de presă apărute în data de 3 octombrie 2022 în presa locală din județele 
Neamț și Vaslui, prin care s-a comunicat faptul că Serviciul Investigații Criminale, din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de delapidare a bunurilor Bico Industries S.A. („Bico”) în care sunt implicate cinci persoane, 
conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. dorește să menționeze faptul că această 
anchetă a fost demarată la inițiativa echipei de management a Bico.  

Ancheta a fost demarata inițial la nivel intern, ca urmare a faptului că, în prima jumătate a anului 
2022, conducerea Bico a constatat lipsa unor materiale de construcții din cadrul fabricii de la 
Vaslui.  

În acest moment suspecții au fost reținuți, pentru 24 de ore, iar ancheta este în curs de 
desfășurare, urmând a fi continuate cercetările de către organele abilitate, în vederea stabilirii și 
probării întregii activități infracționale a persoanelor implicate, recuperării prejudiciului și 
dispunerea măsurilor legale. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 700 mii RON și a fost 
înregistrat în perioada februarie-august 2022.  

Roca Industry și companiile deținute de aceasta au aplicat și continuă să aplice o politică de 
toleranță zero față de orice încălcări ale legilor în vigoare, transparența și integritatea fiind valori 
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esențiale ale holdingului. În acest sens, pentru bunul mers al anchetei, conducerea Bico va 
continua să colaboreze în permanență cu organele de cercetare penală abilitate. Suplimentar, 
managementul Roca Industry și Bico nu vor face comentarii adiționale până la finalizarea 
cercetării.  

 

Ioan-Adrian Bindea  
Președinte Consiliu de Administrație 
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