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Raport curent 
 
Raportul curent conform art. 223 lit. C din Regulamentul A.S.F. nr. 

5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață 

Data raportului 26.08.2021 
Denumirea Emitentului VIVRE DECO S.A. 
Sediul social Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu 

Nr. 22, Green Gate Office, et. 7, sector 5 
Telefon/fax 021 450 01 33/ 031 425 17 05 
Codul unic de înregistrare RO30010618 
Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3718/2012 
Capital social subscris şi vărsat 7.250.800 RON 
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile 
mobiliare 

SMT – BVB 

Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de emitent 
 

Obligațiuni nominative, dematerializate, 
necondiționate, negarantate și neconvertibile 

 
 
Evenimente importante de raportat 
 
 
Vivre Deco S.A. („Emitentul”) informează deținătorii de obligațiuni (tranzacționate sub simbolurile 
VIV25E și VIV26E) și toate părțile interesate că, începând cu data de 24.08.2021, doamna Monica 
Cadogan și-a anunțat retragerea din funcția de Director General al Emitentului și depunerea 
mandatului de Administrator pentru societățile Technologies by Vivre SRL si Vivre Logistics SRL, 
ultima zi fiind 30 septembrie 2021. 
 
După 9 ani la conducerea societății, doamna Monica Cadogan intenționează să dea curs altor 
oportunități antreprenoriale și personale, dar își menține încrederea în evoluția ascendentă a business-
ului Vivre Deco S.A.  
 
Renunțarea la poziția de Director General al societății nu presupune o modificare a participației pentru 
doamna Cadogan, participație ce constă în 326.286 acțiuni, ce reprezintă 45% din capitalul social al 
Emitentului, deținute prin Advisory Delta SRL alături de soțul dumneaei, Oliver Patrick Cadogan, 
membru al Consiliului de Administrație al Emitentului. Îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale 
Emitentului vor fi urmărite în continuare de către doamna Cadogan, în calitate de acționar.  
  
Pe data de 02.09.2021 membrii Consiliului de Administrație se vor întruni pentru a hotărâ numirea 
unui nou Director General, decizie care va fi comunicată de îndată deținătorilor de obligațiuni.  
 
Catalin Balan, 
CFO 

 


