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Denumirea emitentului: Vivre Deco S.A.
Sediul social: B-dul. Tudor Vladimirescu nr. 22 B, Green Gate Office, Etaj 7, Sectorul 5,
Bucuresti
Numărul de telefon: 021 450 01 33
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului: RO 30010618
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/3718/2012
Capital social subscris şi vărsat: 7.522.710 RON
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
Obligatiuni nominative, dematerializate, neconditionate, negarantate si neconvertibile
Evenimente importante de raportat
Vivre Deco S.A. („Emitentul”) informeaza detinatorii de obligatiuni (tranzactionate sub simbolurile
VIV25E si VIV26E) si toate partile interesate ca in data de 09.02.2022 actionarii Vivre Deco S.A,. in
cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, au adoptat, cu unanimitate de voturi, Hotararea
AGEA nr. 1/09.02.2022 prin care au aprobat majorarea capitalului social prin investitia realizata de
catre actionarul majoritar Neogen S.A. Valoarea capitalului social majorat este de 7.522.710 RON.
Valoarea totala a investitiei este in suma de 7.419.300 lei, echivalentul sumei de 1.500.000 EUR,
calculat la cursul de schimb valutar RON-EUR stabilit de BNR pentru data de 07.02.2022, investiția
fiind realizată prin emisiunea unui număr de 27.191 acțiuni în favoarea Neogen S.A., la valoarea
nominală de 10 lei/acțiune, precum și prin plata unei prime de emisiuni, la o valoare a capitalului
societății înainte de majorarea de capital pe care acționarii o stabilesc de comun acord la 40.000.000
EUR.
De asemenea, actionarii au decis să acorde celorlalti actionari ai societatii, ADVISORY DELTA
S.R.L, respectiv NAGY VAJDA ANDRAS PETER, opțiunea ca în termen de 12 luni de la data semnării
Hotararii AGEA nr. 1/09.02.2022, să participe la majorarea de capital social prin aport în numerar până
la limita de 1.500.000 EUR, la o valoare a capitalului societății înainte de majorarea de capital pe care
acționarii au stabilit-o de comun acord la suma de 41.500.000 EUR.
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