
 

 

 

Catre : 
 
 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
 SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE 

Fax: 021-659.60.51 
 
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. – Piaţa Reglementată 
Fax: 021-256.92.76 

 

RAPORT CURENT 

 

Conform art.82 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 
 

Data raportului: 19.06.2020 
Denumirea entităţii emitente: S.C. PRODPLAST S.A.  
Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1 
Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 108 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/835/2018 
Capital social subscris şi vărsat: 17.072.385 lei  
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti S.A. – Categoria 

STANDARD (simbol de piaţă PPL) 
 

 Eveniment de raportat: Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017, aferente contractelor cu 
partea afiliata 

1. Partile Contractante:  

- PRODPLAST S.A.  

- Nord S.A., ECDL ROMANIA S.A., Victoria Art&Business Center SRL 

 

 



 

 

 

 

 2. Date cu privire la natura actului (data incheierii, valoarea si descrierea obiectului contractului)  

In vederea asigurarii finantarii pe termen scurt a nevoilor de capital ale societatii pentru indeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare si de investitii si pentru valorificarea oportunitatilor de piata, s-a incheiat contractul de imprumut, conform 

descrierii din tabelul de mai jos: 

 
 

 

 

 
 

Compania/ 

persoana 

afiliata 

Obiect contract Durata 

valabilitatii 

contractului 

Valoare 

contract 

Garantii 

contractuale 

Penalitati 

contractuale 

Termene si modalitati 

de plata 

NORD S.A. Contract de imprumut 

cu optiune de conversie 

in actiuni 

11.06.2020- 

12.07.2020, cu 

posibilitatea de 

prelungire 

500.000 lei Nu este cazul Dobanda 

penalizatoare 

de 2,5% / an , 

aplicata sumei 

nerambursate 

la termen 

Durata imprumutului este de 

30 de zile de la Data 

Semnarii și acordării 

împrumutului. Data finala de 

rambursare 15.07.2020 

Sau 

Compensarea parțială sau 

totală a Sumei Totale de 

Rambursat cu acțiuni emise 

de Debitor, sub rezerva 

aprobarii AGEA. 

ECDL 

Romania S.A. 

Contract de imprumut 

cu optiune de conversie 

in actiuni 

11.06.2020- 

12.07.2020, cu 

posibilitatea de 

prelungire 

400.000 lei Nu este cazul Dobanda 

penalizatoare 

de 2,5% / an , 

aplicata sumei 

nerambursate 

la termen 

Durata imprumutului este de 

30 de zile de la Data 

Semnarii și acordării 

împrumutului. Data finala de 

rambursare 15.07.2020 

Sau 



 

 

Compensarea parțială sau 

totală a Sumei Totale de 

Rambursat cu acțiuni emise 

de Debitor, sub rezerva 

aprobarii AGEA. 

Victoria 

Art&Business 

Center SRL 

Contract de imprumut 

cu optiune de conversie 

in actiuni 

11.06.2020- 

12.07.2020, cu 

posibilitatea de 

prelungire 

500.000 lei Nu este cazul Dobanda 

penalizatoare 

de 2,5% / an , 

aplicata sumei 

nerambursate 

la termen 

Durata imprumutului este de 

30 de zile de la Data 

Semnarii și acordării 

împrumutului. Data finala de 

rambursare 15.07.2020 

Sau 

Compensarea parțială sau 

totală a Sumei Totale de 

Rambursat cu acțiuni emise 

de Debitor, sub rezerva 

aprobarii AGEA. 

 
 

    

 
Director General, Tudor – Alexandru Georgescu 


