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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 că acționarii Societății întruniți în Adunarea  Generala  

Extraordinara  a  Acționarilor in data de 30.01.2023 au hotărât următoarele: 

1. Cesionarea de către acționarii Societății către o societate cu răspundere limitată, respectiv 
Technologies by Vivre, deținuta de Societate in calitate de asociat unic, a unui număr de 

120.288 acțiuni, reprezentând 15,99% din numărul total de acțiuni, la o valoare de câte 0,1 

RON/acțiune, astfel: acționarul Neogen SA va cesiona către Technologies by Vivre un număr 
de 13.520 acțiuni deținute în cadrul Societății, acționarul Advisory Delta SRL va cesiona către 

Technologies by Vivre un număr de 70.514 acțiuni deținute în cadrul Societății, acționarul 

Nagy Vajda Andras Peter va cesiona către Technologies by Vivre toate cele 36.254 acțiuni 

deținute în cadrul Societății 
2. Acțiunile cesionate către Technologies by Vivre vor fi subscrise/transferate la un preț de 0.1 

RON/acțiune către creditorii afectați care au suferit o reducere de creanța in planul de 

restructurare al Societății si care își vor exprima interesul de a subscrie/cumpăra acțiuni 
trimițând un email la concordat@vivre.eu pana la data de 30 aprilie 2023 inclusiv. Repartizarea 

tuturor acțiunilor transferate in acest fel (15.99%) către creditorii interesați se va face 

proporțional cu valoarea creanței reduse prin planul de restructurare. 
3. Prevederile acestei hotărâri sunt condiționate de omologarea planului de restructurare al 

Societății in dosarul de instanța nr. 24130/3/2022 înregistrat pe rolul Tribunalului București; în 

cazul respingerii planului propus de Societate în acest sens, Hotărârea va rămâne fără obiect. 

4. Prezentul Raport are atașat Hotărârea care poate fi consultata de investitori in integralitate. 

Calin Fusu,         

 


