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RAPORT CURENT 33/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 

Data raportului 12.10.2022 
Denumirea societății ROCA INDUSTRY 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 unor contracte pentru preluarea a 55% din 
capitalul social al Europlas Lux S.R.L. (Republica Moldova) 

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Roca Industry”) 
informează piața că, în data de 12 octombrie 2022, BICO Industries S.A. („Bico” sau „Societatea”), 
în care Roca Industry deține 70% din capitalul social, a semnat două contracte de vânzare 
cumpărare pentru dobândirea de către Societate a unei dețineri de 55% din capitalul social al 
Europlas Lux S.R.L., societate care acționează conform legilor din Republica Moldova. Cele două 
contracte de vânzare-cumpărare au fost semnate cu doi dintre acționarii Europlas, pentru achiziția 
a 50%, respectiv a 5%, din capitalul social al acesteia („Tranzacția”).  

Valoarea Tranzacției este în cuantum de 325.000 EUR. Achiziția pachetului de 50% a fost 
finalizată la momentul semnării contractului, iar finalizarea achiziției pachetului de 5% din 
capitalul social va avea loc în termen de șase luni de la semnarea contractului, fiind condiționată 
de îndeplinirea condițiilor suspensive menționate în contractul de vânzare-cumpărare aferent. 

Europlas este specializată în producția de plasă de armare, producând în prezent 7 milioane metri 
pătrați de plasă de armare pe an, adăugând 10% la producția de plasă din fibră de sticlă pentru 
sisteme ETICS a Bico și Terra. Până la finele anului 2023 capacitatea este estimată să crească la 
16,5 milioane metri pătrați pe an. Cifra de afaceri a anului 2021 a fost de 2 milioane EUR, 
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conducerea Bico propunându-și majorarea acesteia la 4,5 milioane EUR pentru anul 2023, prin 
dublarea capacității de producție. 

Europlas Lux este a treia companie avută în vedere de către Bico pe parcursul anului 2022, după 
achiziția în integralitate a Terra Impex S.R.L., cu sediul în Zona Economică Liberă Vulcanesti, 
Republica Moldova, în primul trimestru al anului, și derularea de negocieri avansate, începând cu 
luna august, cu SmartTech A.G. (Elveția), pentru achiziția a 77,5% din capitalul social al Iranga 
Technologijos, UAB („Iranga”), Lituania. 

Aceste consolidări ale brandului BICO transformă compania în unul din cei mai puternici jucători 
din Sud Estul Europei, un jucător capabil să concureze cu cele mai mari nume din industrie în ceea 
ce privește calitatea și eficiența produsului. Prin aceste consolidări, ROCA Industry pune în 
practică misiunea sa de contribuție la reindustrializarea României, prin construcția de branduri 
românești puternice, la standarde europene. 

 

Ioan-Adrian Bindea  
Președinte Consiliu de Administrație 

http://www.rocaindustry.ro/

