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 CĂTRE:       BURSA DE VALORI BUCURESTI 

    Fax: 021 307 95 17 ; 021 307 95 19 

 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

 DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE 

 DIRECTIA EMITENTI 

   Fax: 021 659 60 51; 021 659 64 14  

  

RAPORT CURENT 

CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017 

Data raportului : 19.11.2019 

Denumirea emitentului: COS TÂRGOVIŞTE S.A. - Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective  

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița 

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

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului : RO 913720 

Număr de ordine în registrul comerțului: J15/284/1991 

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17 

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei  

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București - tranzacționarea 

acțiunilor a fost suspendată după deschiderea procedurii generale a insolvenței dispusă prin Încheierea din data de 

22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul 

nr. 1906/120/2013 

 

Evenimente importante de raportat :  

Informam ca pana la data de 16.11.2019, prevazuta conform prevederilor legale si convocatorului 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COS TÂRGOVIŞTE S.A. (societate în insolvenţă, in insolvency, 

en procedure collective) pentru data de 04.12.2019 (05.12.2019 a doua convocare), pana la care actionarii 

puteau inainta propunerile privind candidaţii pentru postul de administrator special, a fost inregistrata la 

societate sub nr. 0130/131/15.11.2019 doar adresa actionarului Mazur Investments Limited care, in 

considerarea faptului ca Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. - in insolventa - 

este in procedura de confirmare,  propune prorogarea discutarii punctelor privind revocarea actualului 

administrator special si desemnarea unui nou administrator special si stabilirea remuneratiei acestuia, 

respectiv a punctelor 1, 2 si 3 aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 

convocata pentru data de 04.12.2019 (05.12.2019 a doua convocare) pentru o sedinta a Adunarii 

Actionarilor ulterioara, conform cererii acestuia actualul administrator special continuand sa isi exercite 

mandatul pana la desemnarea unui nou administrator special de catre Adunarea actionarilor. 

Vom asigura informarile corespunzatoare cu privire la hotararile adoptate de actionari in cadrul Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor COS TÂRGOVIŞTE S.A. (societate în insolvenţă, in insolvency, en 

procedure collective) din data de 04.12.2019 (05.12.2019 a doua convocare). 

 

Administrator Special, 

SHVEDAKOV OLEG 
 

Şef Departament Juridic, 

Panduru Monica 
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