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Avand in vedere contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea virusului COVID-

19 pe teritoriul României si a masurilor luate de către autorități, fapt care a creat constrângeri în 

activitatea auditorilor Emitentului de a revizui situatiile financiare pentru anul 2019, precum si 

Declaratia publica ESMA “Actiuni de atenuare a impactului COVID-19 pe pietele financiare 

ale UE privind termenele de publicare in conformitate cu Directiva privind transparenta”, va 

informam ca IMPLANT EXPERT DSO SA va publica Raportul anual și rezultatele financiare 

consolidate auditate pentru anul 2019 la data de 29.05.2020.  

Reconfirmăm cu această ocazie faptul că si în aceste condiții ale epidemiei COVID-19,   IMPLANT 

EXPERT DSO SA continuă să respecte obligațiile  de publicare și informare a investitorilor despre  

evenimente legate de activitatea societății, astfel, pentru asigurarea transparentei, vă transmitem  

Calendarul financiar pentru anul 2020 al Emitentului IMPLANT EXPERT DSO SA: 

Data Eveniment 
27.05.2020 Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a situatiilor financiare 

consolidate auditate intocmite conform standardelor internationale de 
raportare pentru anul 2019  

29.05.2020 Prezentarea Raportului anual și a rezultatelor financiare  consolidate 
auditate pentru anul 2019 

30.09.2020 
 

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare consolidate la 
semestrul I 2020 

 

Vă comunicăm faptul că activitatea Emitentului se desfășoara în conformitate cu măsurile luate 

de către autorități care vizeaza cabinetele de medicina dentara: 
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Ordonanta Militara nr.2 din 21 martie 2020 prevede suspendarea temporara a activitatii 

in cabinetele de medicina dentara; prin exceptie, sunt permise doar interventiile 

stomatologice de urgenta. Aceasta masura a fost aplicata incepand cu data de 22 martie 

2020, ora 22:00. 

Dupa intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2, echipa de management a grupului IMPLANT 

EXPERT DSO a luat decizia sa asigure prestarea serviciilor stomatologice de urgenta  in clinica 

Caramfil din Bucuresti si toate clinicile din tara: Pitesti, Turda, Constanta, Oradea, Timisoara. 

Ulterior acestei decizii, datorita solicitarilor foarte mari a fost deschisa si clinica pentru copii 

Victoriei din Bucuresti. 

Pentru asigurarea serviciilor stomatologice de urgenta au fost luate toate masurile prevazute de 

legislatia in vigoare pentru asigurarea securitatii pacientilor si personalului si au fost obtinute 

toate autorizarile necesare . 

In ciuda distantarii sociale si a impactului direct asupra business-ului pe care il are aplicarea 

prevederilor Ordonantei Militare nr.2 din 21 martie 2020, echipa de management a Emitentului 

nu estimeaza ca va fi afectata capacitatea Emitentului de a-si indeplini obligatiile fata de 

detinatorii de obligatiuni emise de IMPLANT EXPERT DSO SA.  

 

Leahu Adrian Ionut,  

Administrator  

 


