VIVRE DECO SA
București, sectorul 5, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, clădirea Green Gate, et. 11, Biroul 1
CUI RO 30010618 J40/3718/2012
Capital social 7.522.710 Lei

Data: 23.11.2022
CONVOCATOR PRIVIND ÎNTRUNIREA
ADUNĂRII GENERALE A DETINATORILOR DE OBLIGATIUNI
Emisiune – VIV25E si Emisiune - VIV26E
În atenția tuturor deținătorilor de obligațiuni aferente emisiunii VIV25E si VIV26E
Subsemnatul, Călin Fusu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație a societății VIVRE DECO SA, cu
sediul în București, Sectorul 5, Bld Tudor Vladimirescu nr. 22, Green Gate Offices, identificata cu cod unic de
înregistrare RO30010618 și având numărul, de ordine in Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București
J40/3718/2012,
Având in vedere:
 Incheierea civila din data de 08.09.2022 emisa de Tribunalul București, Sectia a VII-a Civila in Dosarul nr.
24130/3/2022 prin care s-a admis deschiderea procedurii de concordat preventiv asupra debitoarei Vivre
Deco SA;
 Solicitările scrise adresate Vivre Deco, a mai multor deținători, reprezentând cel puțin o pătrime din
valoarea nominala a Obligațiunilor emise si ramase in circulație, de a convoca Adunarea Detinatorilor de
Obligatiuni.
 Convocarea publicata de Societate in data de 18.11.2022
 Faptul ca Monitorul Oficial a intarziat publicarea convocarii trimisa de catre Societate in data de 18.11.2022
publicand convocarea in data de 22.11.2022
In conformitate cu prevederile art. 117 coroborate cu art. 171 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale si
pentru respectarea termenului legal de convocare de 30 de zile, Societatea emite prezentul convocator prin care se
modifica data de convocare
CONVOCATOR
Informam toți investitorii inregistrati ca deținătorii de obligațiuni VIV25E si VIV26E la data de referinta 11.11.2022
ca Adunarea Detinatorilor de Obligatiuni va avea loc in data de 22.12.2022, ora 11:00, prin mijloace de comunicare
la distanta – audio – videoconferința, cu următoarea ordine de zi:
1.
2.
3.

Prezentarea planului de concordat în forma propusă de Societate.
Prezentarea stadiului discuțiilor cu toți creditorii afectați asupra planului și voturilor obținute.
Prezentarea calendarului de omologare a planului

Pentru datele de conectare invit toți deținătorii să se înregistreze pe formularul disponibil la adresa:
https://www.vivre.eu/ir. Deținătorii deja inscrisi pentru adunare in urma primei convocari vor fi notificati prin email
referitor la modicarea datei.
În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum pentru deliberări pentru prima convocare a Ședinței, se
convoacă la data de 23.12.2022, pentru cea de-a doua convocare, în același loc si la aceeași ora, cu aceeași ordine de
zi.
Cu deosebită considerație,

Președinte al Consiliului de Administrație

