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RAPORT CURENT 18/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, și/sau Codul Bursei de Valori București. 
 
Data raportului 25.05.2022 
Denumirea societății PROMATERIS S.A. 
Sediul social Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România 
Telefon +40 786 083 603 
Email shares@promateris.com    
Nr. înreg. la ONRC J23/835/2018 
Cod unic de înregistrare RO 108 
Capital social subscris și vărsat 2.869.930,30 lei 
Număr de acțiuni 28.699.303 
Piața de tranzacționare Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria 

Standard, simbol PPL 
 

Evenimente importante de raportat: Obținerea unui grant din partea EEA and Norway Grants 

Conducerea PROMATERIS S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”) informează piața cu 
privire la obținerea unui grant de 597.000 euro din partea EEA and Norway Grants, ca parte din 
proiectul dezvoltat de către Companie împreună cu Norsk Energi, ce presupune instalarea unui 
sistem fotovoltaic la fabrica companiei din Buftea, cu o valoare totală de aproximativ 1 milion 
de euro. 

Sistemul fotovoltaic va produce aproximativ 19% din necesarul de energie al Companiei și va 
reduce emisiile de carbon ale acesteia cu aproximativ 341 mii tone/an. 

Acest proiect este al treilea grant nerambursabil obținut de Companie din partea EEA and 
Norway Grants, granturile anterioare fiind acordate pentru dezvoltarea de produse inovatoare, 
realizate din bio-plastic (ce au la bază amidonul de porumb) și pentru realizarea materiei prime 
biodegradabile și compostabile pe bază de amidon de porumb în fabrica din Buftea. 

Compania va informa piața, prin rapoarte curente distincte, cu privire la evoluția acestui 
proiect. 
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