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         Către: 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

  Fax: 021-659.60.51 

 

  BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. 

  Fax: 021-30 79 519 

 

Referitor: Raport curent  

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 

mobiliare şi  

Legii nr.24 / 2017 privind piaţa de capital 

 

 

Data raportului : 26.04.2017 

Denumirea entităţii emitente: SC Concefa S.A. 

Sediul social: Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 59 

Numărul de telefon: 0269/21.82.53; fax: 0269.21.77.21 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: R0787460 

Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/309/1991 

Capital social: 57.195.145,1 lei 

Piaţa pe care se tranzacţionează acţiunile SC Concefa SA: Piaţa reglementată administrată 

de Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de Capital , Categoria – Standard (Simbol de 

piaţă : COFI)  

Evenimente importante de raportat:   

     Comunicat privind  stadiu dosar  1468/85/2012. 

      La termenul din data 25.01.02017 din dosarul 1468/85/2012/a21, avand ca obiect recursul 

formulat de  subscrisa impotriva sentintei de deschiderea procedurii falimentului,  instanta a  

admis recursul declarat de debitoarea SC Concefa SA prin administrator special împotriva 

sentinţei nr.594/C/2016 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr.1468/85/2012 al 

Tribunalului Sibiu. In consecinţă: s-a casat sentinţa atacată şi s-a trimis cauza spre rejudecare 

Tribunalului Sibiu. Totodata s-a respins  ca rămasă fără obiect cererea privind suspendarea 

executării aceleiaşi sentinţe.  Hotararea proununtata de Curtea de Apel Alba Iulia este 

irevocabilă.  

      La termenul din data 22.03.2017 din dosarul 1468/85/2012/, avand ca obiect falimentul 

privind debitoarea SC CONCEFA SA, judecatorul sindic a retinut ca prin Decizia nr 

9/25.09.2017 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia in dosarul asociat nr 

1468/85/2012/a21*,  a admis recursul declarat de catre  SC CONCEFA SA casand sentinta cu 

trimiterea cauzei spre judecare. Reprezentanta administratorului judiciar solicita acordarea 

unui termen pentru solutionarea dosarului asociat 1468/85/2012/a21*, Instanta acorda termen 

in data de 26.04.2017, comunicand societatii CONCEFA o copie a cerereii de deschidere a 

procedurii formulata de catre SC RAIFFEISEN BANK SA si Municipiul Sibiu. 

       

       Pentru termenul din data 26.04.2017 la dosarul 1468/85/2012/, avand ca obiect falimentul 

privind debitoarea SC CONCEFA SA, creditorul garantat SC SUDAREC ROMSERV SRL a 

depus o pozitie scrisa, privind prelungirea planului de reorganizare a debitoarei SC 
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CONCEFA SA, in contextul aprobarii unei noi strategii de valorificare a unor bunuri din 

patrimoniul societatii debitoare. Aceeasi pozitie  a sustinut-o in scris  si SC CONCEFA SA ,  

judecatorul sindic ramanand  in pronuntare  pe aceste cereri si pe cererea de intrare in faliment 

a societatii fiormulata de creditorii SC RAIFFEISEN BANK SA si Municipiul Sibiu. 

 

 

 

 

Administrator special 

Ec. Cercel Horatiu  


