
 
 

 
 
 

Catre,  
Bursa de Valori Bucureşti / Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 
 

RAPORT CURENT 
 
 

conform  prevederilor art.225 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentului 
C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
 
 
 
 

Data raportului: 02.03.2017 
Denumirea societăţii comerciale - PREFAB  S.A.  
Sediul Social – Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1 
Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 
Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 
Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori 
Bucureşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT : 
 
 
        In conformitate cu prevederile art.225 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi art. 113 ,lit.G , alin. 3 din  Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, va comunicam  incheierea urmatoarelor acte aditionale : 
 
 
 

Nr. 
crt 

Nr. contract / data Natura si obiectul contractului Parti contractante Valoarea contractata  
( fara tva) 

Creante 
reciproce 

Garantii Termene si 
modalitati de 
plata 

1 Contract- vanzare 
cumparare nr 
4/01.03.2017 

Comercial / vanzare de BCA in scopul 
revanzarii 

Prefab S.A . 
(vanzator) 

Prefab Invest  
S.A(cumparator) 
 

13.000.000 lei  
 

- - OP si numerar 

2 Contract prestari 
servicii 6/01.03.2017 

Comercial/ organizarea de activităţii de 
desfacere a produselor tip Prefab, 
prospectarea de piaţă, itermedieri, precum şi 
alte servicii puse în comun care permit 
îndeplinirea obiectelor de activitate 
prevăzute în actul constitutiv al celor două 
societăţi. 

Prefab Invest 
S.A. 
(prestator) 

Prefab S.A 
(beneficiar) 

1.000.000 lei - - OP si numerar 

3 Contract prestari 
servicii 5/01.03.2017 

Comercial/ prestarea de servicii pe linie de 
asistenta informatica , precum si alte servicii 
si resurse puse in comun care permit 
indeplinerea obiectelor de activitate 
prevazute in actul constitutiv al celor doua 
societati. 

Romerica 
International 
S.R.L. 
(prestator) 

Prefab S.A 
(beneficiar) 

600.000 lei - - OP si numerar 

 
 
 
 
 
 
                                   Director General , Director Economic, 
                              ing. Milut Petre Marian ec. Boitan Daniela 
 
 
 


