
 

Politica și practica privind prognozele 
În acord cu Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori 
mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa 
de Valori București S.A., Roca Industry Holdingrock S.A. („Compania”) a adoptat prezenta 
politică privind prognozele. 

Astfel, Compania nu va publica estimări sau previziuni de tipul prognozelor (i.e., concluzii 
cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori 
referitori la o perioadă viitoare). 

Cu toate acestea, Compania va pune la dispoziția investitorilor informații financiare conform 
calendarului anual de raportare financiară adoptat de Consiliul de Administrație și publicat 
pe pagina oficială de internet a Companiei, https://rocaindustry.ro, secțiunea pentru 
investitori. Acest calendar poate fi revizuit pe parcursul unui exercițiu financiar, dacă există 
motive întemeiate, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și  cu informarea 
promptă a investitorilor.  

Informațiile de natură financiară vor putea include proiecții ale elementelor de venituri și 
cheltuieli (bugete de venituri și cheltuieli), supuse aprobării de către Adunarea Generală a 
Acționarilor (AGA) precum și, după caz, elemente de fluxuri de numerar asociate unor bugete 
de investiții (supuse aprobării de către AGA, după caz) și vor fi furnizate investitorilor pe 
pagina oficială de internet a Companiei, https://rocaindustry.ro, secțiunea pentru investitori, 
începând cu data convocării AGA. Aceste informații financiare anticipative, precum și cele 
care privesc planurile de creștere a performanței financiare a Companiei, nivelurile așteptate 
de investiții, perspectivele pentru crearea de plus valoare în viitor care să rezulte din noile 
investiții de la nivelul Companiei, perspectivele Companiei, incluzând intențiile de creștere 
(organică sau de alt tip), planurile de a explora oportunitățile viitoare de creștere, așteptările 
privind impactul anumitor reglementări asupra activității Companiei presupun riscuri, 
incertitudini, cunoscute sau necunoscute, multe dintre acestea fiind independente de 
controlul Companiei și toate fiind întemeiate pe ipotezele curente și estimări cu privire la 
viitor. Aceste declarații anticipative includ aspecte care nu reprezintă fapte istorice.  

Nicio asigurare nu poate fi dată că rezultatele prefigurate prin intermediul informațiilor de 
natură anticipativă vor fi atinse; evenimentele sau rezultatele ulterioare ar putea fi diferite în 
mod semnificativ, ca urmare a riscurilor și incertitudinilor la care este expusă Compania. 
Rezultatele ulterioare pot diferi în mod semnificativ față de cele exprimate în astfel de 
informații, depinzând de o serie de factori, cum ar fi: primirea aprobărilor din partea terțelor 
persoane și/sau a aprobărilor din partea autorităților; aspecte de ordin operațional; condiții 
de piață economice și financiare; stabilitate politică și creștere economică; modificări 
legislative; dezvoltarea și folosirea noilor tehnologii; succesul parteneriatelor; acțiunile 
concurenților, partenerilor comerciali, creditorilor și a altora; dezastre naturale; războaie și 
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acte de terorism; atacuri cibernetice sau sabotaj etc . Astfel de riscuri și incertitudini ar putea 
determina ca rezultatele efective să varieze semnificativ de rezultatele viitoare indicate, 
exprimate sau implicite în astfel de declarații anticipative. 

În elaborarea informațiilor financiare cu caracter anticipativ, conducerea Companiei va 
depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că ipotezele și scenariile utilizate sunt 
adecvate și furnizează estimări realiste privind rezultatele financiare viitoare așteptate sau 
privind impactul asupra poziției și performanțelor financiare ale Companiei.  

 


