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RAPORT CURENT 24/2022 
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 12.08.2022 
Denumirea societății ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. 
Sediul social Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A,  

Etaj 3, Sectorul 2, Bucuresti 
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: Negocieri avansate pentru achiziția a 77,5% din capitalul 
social al Iranga Technologijos, Lituania 

Conducerea Roca Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania”) 
informează piața asupra faptului că Bico Industries S.A., filială a Companiei, se află în negocieri 
avansate cu SmartTech A.G., companie înființată și organizată conform legilor din Elveția, pentru 
achiziția a 77,5% din capitalul social al Iranga Technologijos, UAB („Iranga”), companie înființată 
și organizată conform legilor din Lituania. 

Iranga acționează pe piața textilelor tehnice și de construcții, oferind soluții bazate pe o gamă 
complexă de tehnologii pentru producția de țesături din fibră de sticlă și materiale compuse prin 
laminarea țesăturilor, activitate similară cu una din liniile de business deținute de Bico. 

Valoarea tranzacției este de 4 milioane EUR, condiționată de finalizarea cu succes a analizei due 
dilligence și de eventualele aprobări ale instituțiilor relevante. 

Achiziția Iranga este în linie cu strategia Companiei și cu planurile sale de dezvoltare. Aceasta va 
sprijini diversificarea piețelor în care companiile holdingului sunt prezente, toate acestea 
contribuind la crearea unei valori adăugate în jurul lor, prin sinergii și instrumente comune. 
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