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Evenimente importante de raportat 

Vivre Deco S.A. („Emitentul”) informează deținătorii de obligațiuni (tranzacționate sub simbolurile 

VIV25E si VIV26E) si toate părțile interesate, în urma solicitării de clarificare numărul D6 8688 din 

09/05/2022 primite din partea Autorității de Supraveghere Financiare, asupra următoarelor precizări: 

1. Aspectele care au generat imposibilitatea auditorului să exprime o opinie asupra situațiilor 
financiare sunt detaliate de către auditor în bazele opiniei (pagina 46) din raportul anual publicat 

precum și în Nota 2 (6) din Situațiile Financiare (pagina 59). Menționăm că motivele exprimate 

de auditor se refera, în opinia Societății, exclusiv la capacitatea auditorului de a evalua 

incertitudini viitoare, nu la alte interpretări sau înregistrări contabile. 

2. Menționăm de asemenea că Nota 2 (6) prezintă în detaliu acțiunile planificate de către 

conducerea Societății pentru remedierea situației financiare și că acestea sunt în curs de 

implementare. 

3. Conducerea Societății cunoaște prevederile articolelor 153^24 alin (1) si alin (5) din Legea 
31/1990 și în acest sens va fi convocată o Adunare Generală Extraordinară cu respectarea 

termenelor legale precum și a celei prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, ordinea de zi 

cuprinzând propunerea respingerii oricăror demersuri care ar putea avea ca obiect eventuala 
dizolvare a societății, precum și aprobarea măsurilor ce vor asigura continuitatea activităților 

societății. Precizăm că opinia conducerii și a acționarilor este că activitatea Societății rămâne 

viabilă și că dizolvarea Societății nu este justificată, necesară sau în beneficiul vreunei părți 

interesate. 

 

               


