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RAPORT CURENT 15/2022 
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 pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 

Data raportului 29.04.2022 
Denumirea societății 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: Semnarea unui contract pentru preluarea integrală a Dial 
S.R.L.  

Conducerea HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre 
semnarea unui contract pentru preluarea integrală (100%) a Dial S.R.L: („Dial”), companie cu o 
experiență de peste 20 de ani în fabricarea produselor din sârmă, cu o cifră de afaceri de 
aproximativ 12 milioane EUR în anul 2021. Prețul de achiziție este de maxim 14 milioane EUR 
(plătibil în lei la cursul BNR de la data plății), urmând a fi plătit parțial la closing, iar diferența cel 
târziu in primul trimestru al anului 2023. 

Dial este specializată în panouri bordurate de gard, plasă împletită de gard, plasă Rabitz, stâlpi 
rectangulari și nu numai și are planuri de investiții în valoare totală de aproximativ 40 milioane 
RON. Acestea includ finalizarea unei noi hale de producție în T2 2022, creșterea capacității de 
producție, dar și dezvoltarea unor noi linii de business 

La acest moment, tranzacția este în curs de autorizare la Consiliul Concurenței. Compania va 
informa piața prin rapoarte curente ulterioare cu privire la stadiul tranzacției. 

 

Ioan-Adrian Bindea  

Președinte Consiliu de Administrație 
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