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Bursa de Valori Bucuresti 

            Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

 

RAPORT CURENT      

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 

 Data raportului: 03.04.2017 

 

Denumire societate:  : SOCEP SA 

Sediul social   : Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta 

Telefon/fax   : 0241/693856; 0241/693759 

Cod unic de inregistrare : 1870767 

Nr. de ordine in Reg.Com   : J 13/643/1991 

Piata de tranzactionare : BVB. Standard, simbol SOCP 

  Capital social                 : 34.342.574,4 lei împartit in 343.425.744 actiuni nominative 

dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune 

 

 

Eveniment important de raportat: Tranzactii incheiate de societate, raportate conform 

art.82 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.  
 

Informam publicul investitor, B.V.B. si A.S.F. cu privire la faptul ca intre SC SOCEP SA si 

SC Casa de Expeditii Pheonix SA s-a incheiat in data de 03.04.2017 un Contract cadru de 

colaborare, pentru o perioada de un an cu posibilitate de prelungire, cu un obiect complex, 

reprezentat de mai multe tipuri de prestatii reciproce dupa cum urmeaza: 

 

- prestari servicii, avand ca parti Casa de Expeditii Pheonix SA in calitate de prestator si SOCEP 

SA in calitate de beneficiar. Termene si modalitati de plata: decontarea prestaţiilor se va face pe 

baza de factura si va avea la baza comanda emisă de către beneficiar şi aprobată de prestator, 

precum şi bonurile de muncă semnate şi ştampilate de reprezentanţii beneficiarului. Factura se va 

emite la sfârşitul prestaţiei specifice. Termenul de scadenţă al facturii este de 15 zile de la data 

emiterii facturii, în caz contrar se vor percepe penalităţi de 0,10% pe zi de întârziere.  

 

- vanzare cumparare, avand ca parti Casa de Expeditii Pheonix SA in calitate de vanzator si 

SOCEP SA in calitate de cumparator. Termene si modalitati de plata: dupa fiecare livrare de 

marfuri, vanzatorul va emite facturi pe baza carora cumparatorul va plati pretul in cel mult 30 zile 

de la data facturarii. Platile datorate intre parti se vor face prin ordin de plata, CEC sau cu numerar 

la caseria unitatii. In lipsa conditiilor de exonerare, pentru neexecutarea, executarea 

necorespunzatoare si/sau cu intarziere a clauzelor isi datoreaza penalitati dupa cum urmeaza: 

vanzatorul datoreaza cumparatorului penalitati de intarziere a livrarii marfurilor de 0,15 %  pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea marfurilor nelivrate la timp iar cumparatorul datoreaza 

vanzatorului penalitati de intarziere a platii facturilor peste termenul scadent de 0,15 %/zi pentru 

fiecare intarziere. 

 

- locatiune, avand ca parti SOCEP SA in calitate de locator si Casa de Expeditii Pheonix SA in 

calitate de locatar. Termene si modalitati de plata: locatarul va efectua plata chiriei lunar, în baza 

facturii emise de SOCEP SA la sfârşitul fiecărei luni pentru luna încheiată. Termenul de scadenţă al 
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facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii, în caz contrar se vor percepe penalităţi de 0,10% 

pe zi de întârziere.  

 

-prestari servicii, avand ca parti SOCEP SA in calitate de prestator si Casa de Expeditii Pheonix 

SA in calitate de beneficiar. Termene si modalitati de plata: decontarea prestaţiilor către beneficiar 

se va face de către prestator pe bază de factură ce se va emite la sfârşitul prestaţiei specifice. 

Termenul de scadenţă al facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii, în caz contrar se vor 

percepe penalităţi de 0,10% pe zi de întârziere.  

 

Estimam ca valoarea cumulata a contractului va depasi echivalentul in lei a 50.000 euro. 

Nu exista garantii constituite si nici creante reciproce cu termen scadent implinit. 

 

Director General 

     Ec.Marius Barbarino 


