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RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind Emitentii de instrumente financiare si operatiuni 

de piata 

 

  Data raportului : 30.01.2019 ; 

  Denumirea entitatii emitente : AMONIL S.A. Slobozia, societate in reorganizare judiciara, 

in judicial reorganisation, en redressement, condusa de administratorul special Cristina Matei, sub 

supravegherea administratorului judiciar Expert Insolventa S.P.R.L.-Filiala Bucuresti, conform 

sentintei civile nr.925/16.06.2017, pronuntata in dosarul nr.1611/98/2014, aflat pe rolul Tribunalului 

Ialomita-sectia civila; 

  Sediul societatii : Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, km 4, Judetul Ialomita ; 

  Numar telefon : 0243 231101 ; 

  Numar fax : 0243 232539 ; 

  E-mail : amonil.sl@amonil.ro 

  Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2071105 ; 

  Numar de ordine in Registrul Comertului : J 21/226/1991 ; 

  Capital social subscris si varsat : 111 265 809,1 RON ; 

  Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori 

Bucuresti ;  

 

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT : 

 

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : nu este cazul. 

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul. 

c) Procedura de insolventa, de reorganizare judiciara sau faliment : la termenul de judecata 

din data de 25.01.2018, in dosarul nr.1611/98/2014 aflat pe rolul Tribunalului Ialomita, instanta 

a dispus emiterea de adrese către Comitetul creditorilor pentru ca în termen de 5 zile de la 

primirea acestora să convoace Adunarea generală a creditorilor, care va lua în discuţie situaţia 

economico - financiară a debitoarei şi faptul că creanţele creditorilor majoritari nu au fost 

satisfăcute decât într-o mică masură, precum şi propunerea de trecere la faliment, potrivit art. 

106 din Legea nr. 85/2006.  

 

Comitetul creditorilor se va conforma dispozitiei instantei de judecata si va convoca Adunarea 

Creditorilor. 

 

 

Administrator special, 

Matei Cristina 

 

 

Km. 4, Şos. Călăraşi * 920120 Slobozia, Ialomiţa *  ROMÂNIA 
Tel: 0243/211226, 0243/212964 * Fax 0243/213983 * E-mail: amonil.sl@amonil.ro  
Nr. Reg. Comerţului J21/226/1991   CIF  RO2071105    Capital social subscris şi varsat 111.265.809,10 RON 
 
Cont la bănci: Banca Comerciala    – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON 
                         Raiffeisen Slobozia – RO89  RZBR 0000 0600 0052 4531 RON 
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