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RAPORT CURENT 

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 24/2017 
 
 

 

Data raportului : 24.04.2018 

Denumirea entităţii emitente: COS TÂRGOVIŞTE S.A. - societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure 

collective 

Sediul social: Târgovişte, Şoseaua Găeşti nr.9-11, jud. Dâmboviţa 

Număr de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097 

Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720 

Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J15/284/1991 

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17 

Capital social subscris şi vărsat: 6.885.012,30 lei  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti - tranzacţionarea 

acţiunilor a fost suspendată după deschiderea procedurii generale a insolvenţei dispusă prin Încheierea din data de 

22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul 

nr. 1906/120/2013 

 

Evenimente importante de raportat : 

Informăm că în data de 20.04.2018 Subscrisa a depus la Oficiul Registrului Comertului Dambovita cerere de 

radiere de la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015 privitoare la înregistrarea 

modificării actului constitutiv al COS TÂRGOVIȘTE S.A. cuprinse în act adițional nr. 1 din 18.03.2015, înscrisă în 

registrul comerțului la data de 25.03.2015 în baza rezoluției nr. 2438 din 25.03.2015, prin care a fost modificat 

actul constitutiv al societății, respectiv au fost modificate clauzele privind capitalul social al societății care a fost 

diminuat de la 172.125.307,50 lei la 6.885.012,30 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor la valoarea de 

2,50 lei per acțiune la valoarea de 0,10 lei per acțiune, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de participare la 

capitalul social ale fiecărui acționar. Modificarea actului constitutiv al Subscrisei a operat în temeiul art. 95 alin. (7) 

și (8) ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, pe baza hotărârii executorii a judecătorului sindic de 

confirmare a planului de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. nr. 98 din 04.02.2014 

pronunțată în dosarul 1906/120/2013, hotărâre care ulterior a fost desființată în faza de apel prin Decizia nr. 1493 

din 10.11.2015, definitivă, pronunțată de Curtea de Apel Brașov în dosarul nr. 1906/120/2013/a43. 



Cererea urmeaza a fi inaintata de Oficiul Registrului Comertului Dambovita catre Tribunalul Dambovita in vederea 

solutionarii. 

La data prezentului raport nu s-a stabilit termen de judecată a cererii. Societatea va asigura în continuare informări cu 

privire la stadiul dosarului. 

 

 

Administrator Special, 

SHVEDAKOV OLEG 
 

 

Şef Departament Juridic,            AVIZAT, 

Panduru Monica              Administrator judiciar, 

        MAESTRO SPRL – FILIALA BUCURESTI 

                     Prin reprezentant permanent 

          Bălan Mădălin 
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