Către: Bursa de Valori București S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 15/2022
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de
piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului
Denumirea societății
Sediul social
Email
Telefon
Website
Nr. înreg. la ONRC
Cod unic de înregistrare
Capital social subscris și vărsat
Număr de acțiuni
Simbol
Piața de tranzacționare

21.06.2022
Simtel Team S.A.
Splaiul Independenței 319 SP. OB 410,
Sector 6, București 060044, România
investors@simtel.ro
+40 31 860 21 01
investors.simtel.ro
J40/564/2010
RO 26414626
1.411.000 lei
7.055.000
SMTL
MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Precizare privind cererea de insolvență depusă împotriva
Companiei
Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la
informațiile apărute recent privind cererea de insolvență care a fost depusă împotriva Companiei de
către URBAN ANTREPRIZA CONSTRUCTII S.R.L. (denumit în continuare „Reclamant”).
Chiar dacă la momentul emiterii prezentului Raport Curent, Compania nu a primit niciun document
juridic referitor la disputa menționată mai sus, conducerea Companiei, acționând în interesul
acționarilor săi și al tuturor părților interesate, a decis să pună la dispoziția publicului următoarele date
relevante privind contractul în baza căruia este posibil ca Reclamantul să fi depus cererea:
•

•

Părțile au încheiat un contract la data de 09.12.2021 pentru construcția unei centrale fotovoltaice,
reclamantul în calitate de Beneficiar, Compania în calitate de Prestator, cu data de finalizare
25.05.2022;
Compania a realizat mai multe servicii în temeiul contractului, inclusiv, dar nefiind limitate la
analiză în teren, proiectare parțială, urmată de livrarea unor astfel de soluții de către Companie
către Reclamant;
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•

•

•
•

Contractul a fost reziliat unilateral de Reclamant înainte de termenul de finalizare a contractului,
în data de 05.04.2022, deși nu se poate pune problema neexecutării, fără justificare, a obligațiilor
asumate de către Companie;
Prin conduita sa, contrară bunei-credințe, începând cu refuzul semnării anexei la contract,
esențială pentru determinarea obiectului acestuia, și culminând cu invocarea unor aspecte și
adresarea unor solicitări străine de lucrările dorite inițial, Reclamantul a împiedicat executarea
integrală a contractului;
Compania i-a comunicat Reclamantului că, deși respinge ferm ideea rezilierii, precum și a unor
pretenții ale acestuia împotriva Companiei, este, totuși, de acord cu încetarea contractului;
Compania nu are nicio datorie certă, lichidă și exigibilă sau de alt fel față de Reclamant.

Prin urmare, Compania consideră că această dispută nu are niciun impact asupra activității curente,
Reclamantul acționând cu rea-credință. Compania va întreprinde orice acțiuni legale necesare pentru
a respinge cererea și va informa piața în consecință, printr-un Raport Curent separat, cu privire la
stadiul litigiului.

Iulian NEDEA
Administrator Unic
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