
 
Catre: AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARA 
Fax:021 326 68 48; 021 326 68 49 
 
BURSA DE VALORI BUCURESTI 
Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19 
 
 
           RAPORT  CURENT 
 
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind  emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata  si a Regulamentului ASF nr.5/2018, 
 
Data raportului: 13.11.2020 
Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.  
Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA 
Tel. 0264 437 005; Fax: 0264 437 026   
Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO 
Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991; 
Capitalul social subscris si varsat : 12.325.437,5 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti 
Actiuni (simbol de piata :CBC) 
 
Evenimente importante de raportat: 

 
 Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responsabilitati 

de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura strinsa cu acesta. 
 
Carbochim S.A. (emitentul) aduce la cunostinta investitorilor tranzactiile cu 

actiunile emitentului efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si / 
sau de catre persoanele care au o legatura strinsa cu acesta in data de  11.11.2020. 
Tranzactiile au fost notificate emitentului de catre persoanele cu responsabilitati de 
conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura strinsa cu acesta in 
conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si sunt anexate la prezentul 
document. 

  
 
         DIRECTOR  GENERAL, 
                Ing.POPOVICIU  VIOREL 



Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

Numele Poziție/funcție Notificarea 

inițială/Modificare

Denumirea Cod LEI Descrierea instrumentului 

financiar, a tipului de 

instrument Codul de 

identificare

Natura tranzacției Prețul 

(prețurile)

Volumul

 (volumele) 

Preț Volumul 

agregat

Data tranzacției

POPOVICIU VIOREL DORIN

PRESEDINTE CONSILIU DE 

ADMINISTRATIE SI 

DIRECTOR GENERAL

Initiala CARBOCHIM S.A. 315700GD1WTAQ2QBME83 ACTIUNI/ ROCBCHACNOR3 VANZARE 15.3000 218,000 15.3000 218,000 11/11/2020
Bursa de Valori 

Bucuresti 
XBSE

Locul tranzacției

Datele persoanei care exercită 

responsabilități de 

conducere/ale persoanei care 

are o legătură strânsă cu aceasta

Motivul notificarii

Detalii aferente emitentului, participantului la piața 

certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a 

licitațiilor

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 

Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; 

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile 

Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Informații agregate


