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Capital social  7.522.710 Lei

în unanimitate de voturi se adoptă următoarea 

HOTARÂRE:

Art. 1 Se aproba cesionarea de către actionarii Societatii catre o societate cu răspundere 
limitată, respectiv Technologies by Vivre, detinuta de Societate in calitate de asociat unic, a 
unui număr de 120.288 acțiuni, reprezentand 15,99% din numărul total de acțiuni, la o 
valoare de câte 0,1 RON/actiune, astfel:

● acționarul Neogen SA va cesiona catre Technologies by Vivre un număr de 13.520  
actiuni deținute în cadrul Societății

● acționarul Advisory Delta SRL va cesiona catre Technologies by Vivre un număr de 

70.514 actiuni deținute în cadrul Societății

● acționarul Nagy Vajda Andras Peter va cesiona catre Technologies by Vivre toate cele 

36.254 actiuni deținute în cadrul Societății

Art. 2 Acțiunile cesionate catre Technologies by Vivre vor fi subscrise/transferate la un pret de 

0.1 RON/actiune catre creditorii afectati care au suferit o reducere de creanta in planul de 

restructurare al Societatii si care isi vor exprima interesul de a subscrie/cumpăra actiuni trimitand 

un email la concordat@vivre.eu pana la data de 30 aprilie 2023 inclusiv. 

Repartizarea tuturor actiunilor transferate in acest fel (15.99%) catre creditorii interesati se va face 

proportional cu valoarea creantei reduse prin planul de restructurare. 

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a distribui actiunile cesionate catre 

creditori in functie de criteriile de mai sus. 

Art. 3 Ca urmare a cesiunii acțiunilor la valoarea mai sus menționată, catre Technologies by Vivre, 

structura capitalului social al Societății va deveni temporar următoarea:

Capitalul social al Societatii va rămâne 7.522.710 LEI, impartit în 752.271 actiuni nominative cu 

o valoare nominală de 10 LEI fiecare, detinute de actionarii Societatii astfel:

• ADVISORY DELTA S.R.L., va deține un numar de 255.772 actiuni, in valoare de 10 lei 

fiecare, in total 2.557.720 LEI , reprezentând 34% din capitalul social;

• NEOGEN S.A. va deține detine 376.211 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, in total 

3.762.110 LEI, reprezentând 50,01% din capitalul social;

• Technologies by Vivre, detine 120.288 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, in total 

1.202.880 LEI, reprezentând 15,99% din capitalul social;

Art. 4. Prevederile prezentei Hotărâri sunt condiționate de omologarea planului de 
restructurare al Societății in dosarul de instanta nr. 24130/3/2022 inregistrat pe rolul 






