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Numar iesire Biofarm: 283/01.07.2022
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 01.07.2022
Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO
Evenimente importante de raportat:
Litigii in care este implicata societatea
Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. informeaza actionarii asupra litigiilor de mai jos cu termene in luna iunie 2022:
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DOSAR NR.
30962/3/2016

PARTI
Romvent
Engineering
– Debitor

INSTANTA
Tribunalul
Bucuresti

STADIU
Fond

Biofarm –
Creditor
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OBIECT
Procedura
insolventei

OBSERVATII
Biofarm S.A. este inscrisa in
tabelul creantelor debitoarei cu
suma de 1.167.346 lei, fiind
creditor chirografar.

TERMEN DE JUDECATA CURENT
La termenul din 09.06.2022 (Camera de
Consiliu) instanta a dispus din oficiu înlocuirea
administratorului judiciar CII Anghel Ion cu
administratorul judiciar Turmac Insolvency
IPURL, cu drept de a formula apel în termen
de 5 de zile de la publicarea hotărârii în BPI,
ce se va depune la Tribunalul Bucureşti –
Secţia a VII-a Civilă.
La termenul din 23.06.2022 instanta a amanat
cauza pentru data de 27.10.2022 pentru
continuarea procedurii.

TERMEN DE
JUDECATA
URMATOR
27-10-2022
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DOSAR NR.
28902/3/2019*

PARTI
Romvent
Engineering
–
Reclamant

INSTANTA
Curtea de
Apel
Bucuresti

STADIU
Recurs

Biofarm –
Parat
Neovent
Invest –
Parat
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OBIECT
Anulare act
administrativ

OBSERVATII
Instanta se va pronunta
privind:
- Anularea Autorizației de
construcție nr. 266/21.04.2017
și a tuturor actelor subsecvente
acesteia și desființarea tuturor
lucrărilor efectuate în afara
autorizației.

TERMEN DE JUDECATA CURENT
La termenul de pronuntare din 21.06.2022,
instanta a decis urmatoarele:
Respinge excepţia tardivităţii recursului
formulat de recurenta-reclamantă Romvent
Engineering S.A., invocată de instanţă, ca
neîntemeiată.
Respinge excepţia tardivităţii motivului de
casare prevăzut de art. 488 pct. 6 din
precizările la recurs recurentă reclamantă,
formulată de recurenta pârâtă Biofarm S.A.,
ca neîntemeiată.
Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii
privind desfiinţarea lucrărilor efectuate în
afara AC nr. 66/16.02.2015, invocată de
recurenta pârâtă Biofarm S.A..
Respinge
excepţiile
inadmisibilităţii
şi
tardivităţii excepţiei inadmisibilităţii capătului
de cerere având ca obiect desfiinţarea
construcţiilor realizate în afara autorizaţiei de
construire
nr.
266/21.04.2017,
ca
neîntemeiate.
Respinge recursul formulat de recurenta
pârâtă Biofarm S.A., ca nefondat.
Admite recursul formulat de recurenta
reclamantă
Romvent
Engineering
S.A..
Casează în parte sentinţa recurată.
În rejudecare, admite excepţia inadmisibilităţii
capătului de cerere având ca obiect
desfiinţarea construcţiilor realizate în afara
autorizaţiei de construire nr. 266/21.04.2017.
Respinge cererea având ca obiect obligarea la
desfiinţarea construcţiilor realizate în afara
autorizaţiei de construire nr. 266/21.04.2017,
ca inadmisibilă. Menţine soluţiile de respingere
a cererii formulate în contradictoriu cu pârâta
Neovent Invest S.R.L., ca fiind introdusă
împotriva unei persoane fără calitate
procesuală, de respingere a excepţiei
inadmisibilităţii
pentru
lipsa
procedurii
prealabile, şi de respingere a capătului de
cerere având ca obiect anularea autorizaţiei de
construire nr. 266/21.04.2017 şi a actelor
subsecvente acesteia.
Obligă recurenta reclamantă la plata sumei de
15.000
lei
către
recurenta
pârâtă,
reprezentând cheltuieli de judecată, admise în
parte. Definitivă.

TERMEN DE
JUDECATA
URMATOR
-
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9407/299/2017

Romvent
Engineering
– Apelant

Tribunalul
Municipiului
Bucuresti

Apel

Litigii cu
profesionistii
(plata
executie
lucrari)

Litigiul are ca obiect pretentii in
valoare
de
54.413
lei
reprezentand
contravaloare
lucrari
considerate
de
Reclamant ca fiind executate
corespunzator,
precum
si
dobanzi
si
cheltuieli
de
judecata.

Tribunalul
Municipiului
Bucuresti

Apel

Actiune in
constatare
(reziliere
contracte)

Litigiul
are
ca
obiect
constatarea
rezilierii
unor
contracte
incheiate
intre
reclamant si Biofarm S.A.,
obligarea Biofarm S.A. la plata
sumei de 196.153,22 Euro
(plus penalitati de intarziere de
0,15% pe zi pana la achitarea
integrala a sumei) si inscrierea
ipotecii de rang I asupra
obiectivului
Biofarm
din
Bucuresti, str. Gura Badicului
nr. 202-232.
Solutionat pe fond in favoarea
Biofarm S.A.

Curtea de
Apel
Bucuresti

Apel

Litigii cu
profesionistii
(pretentii)

Instanta se va pronunta
privind:
- Obligarea Biofarm la plata
sumei de 24.338 Euro plus TVA,
plus
daune
cominatorii
în
valoare
de
0,15%/zi
de
întârziere, reprezentând restul
neachitat aferent Contractului
nr. 185/06.11.2013;
- Obligarea Biofarm la plata
sumei
de
200.000
Euro
reprezentând daune materiale
pentru pretinsa încălcare a
acordului de confidențialitate din
art. 9 din Contractul nr.
15/06.11.2013.
- Obligarea Biofarm la plata
sumei de 230.000 Euro plus
TVA plus dobânda legală,
reprezentând
contravaloarea
unor
lucrări
suplimentare
prestate de Romvent;

Biofarm –
Intimat
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9756/3/2019
(fost
47535/3/2017)

Romvent
Engineering
– Apelant
Biofarm –
Intimat

5

10873/3/2019

Romvent
Engineering
– Apelant
Reclamant
Biofarm –
Intimat
Parat
Neovent
Invest –
Parat
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La termenul din 16.06.2022 instanta a amanat
cauza pentru data de 30.06.2022 pentru a se
lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar.
La termenul din 30.06.2022 instanta a dispus
citarea specialistului Kardynal Intserv Office
S.R.L., in vederea discutarii cererii de
recuzarea a acestuia. De asemenea, Biofarm
a depus la dosar cerere de anulare a
completarii la raportul de expeertiza trehnica
intocmit de Kardynal Intserv Office S.R.L..
Instanta a amanat cauza pentru data de
20.10.2022.
La termenul din 16.06.2022 instanta a amanat
cauza pentru data de 30.06.2022 pentru a lua
cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni.
La termenul din 30.06.2022 instanta a
finalizat cercetarea judecatoreasca si a dat
partilor cuvantul pe fondul cauzei.
Instanta a amanat pronuntarea pentru data de
14.07.2022.

20-10-2022

La termenul din 22.06.2022 instanta a amanat
pronuntarea pentru data de 29.06.2022.
La termenul din 29.06.2022 instanta de
judecata a admis apelul, a anulat în parte
sentinta atacată si a trimis cauza spre
rejudecarea capătului de cerere nr. 3, având
ca obiect plata sumei de 230.000 euro fara
TVA si a dobânzii legale aferente, aceleiasi
instante. Instanta a pastrat celelalte dispozitii
ale sentintei pronuntata pe fondul cauzei.
Totodata instanta obligă apelanta Romvent
Engineering la plata către intimate Biofarm a
sumei de 15.696,73 lei cu titlu de cheltuieli de
judecată in apel.
Hotararea poate fi atacata cu recurs în termen
de 30 de zile de la comunicare.

-

14-07-2022
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3278/62/2020

Sanosan
Pharmaceut
icals S.R.L.Debitor

Tribunalul
Brasov

Fond

Tribunalul
Dolj

Fond

Procedura
insolventei

Biofarm –
Creditor

7

4962/114/2010

Relad
Internaţion
al S.R.L.Debitor
Biofarm –
Creditor

PRESEDINTE C.A.
HREBENCIUC Andrei
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Procedura
insolventei

Biofarm
S.A.
a
solicitat
deschiderea
procedurii
insolventei impotriva debitoarei
Sanosan Pharmaceuticals, in
dosarul
1484/62/2020,
solicitand inscrierea in tabelul
creditorilor
cu
suma
de
8.066.750,88
lei
(debit
principal
si
penalitati
de
intarziere).
Deoarece
si
debitorul a facut cerere de
intrare in insolventa, instanta
de judecata a dispus conexarea
dosarului
1484/62/2020
la
cererea principala (considerand
cererea
Biofarm
drept
declaratie de inscriere la masa
credala), ce formeaza obiectul
dosarului 3278/62/2020 pe
rolul Tribunalului Brasov.

La termenul din 23.06.2022 instanta a acordat
termen de control pentru data de 03.11.2022
in Camera de Consiliu, fără participarea
părţilor, pentru continuarea procedurii, în
vederea soluţionării litigiilor, recuperarea
creanţelor şi distribuirea sumelor încasate.

03-11-2022

Biofarm S.A. este inscrisa in
tabelul creantelor debitoarei cu
suma de 199.525,73 lei, fiind
creditor chirografar.

La termenul de judecata din 27.06.2022
instanta de judecata a amanat cauza pentru
data de 03.10.2022 pentru continuarea
procedurii.

03-10-2022

