
 
       
 
 

 
Nr.553/14.10.2019 
 

RAPORT CURENT 
 

 
Conform prevederilor art.234 lit.l din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă  
 
Data raportului: 14.10.2019 
Denumirea entităţii emitente: CONDMAG S.A. 
Sediul Social: Braşov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Braşov - 500075 
Numărul de telefon: 0368.405.817, fax: 0368.405.818 
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1100008 
Număr de Ordine la Registrul Comerţului: J08/35/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 38.133.575,1 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB.  
 
ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT  
 
În completarea Raportului curent nr.551/11.10.2019 vă comunicăm următoarele: 
 
Prin cererea introdusă de Unicredit Bank SA Bucureşti la dosarul 2899/62/2015, aceasta a solicitat 
deschiderea procedurii de faliment împotriva Condmag SA. 
 
La data de 25.06.2019 prin Sentinţa civilă nr. 935/SIND/25.06.2019, judecătorul sindic a respins cererea 
de deschidere a procedurii generale de faliment considerând că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de 
art.145 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2014. 
 
Împotriva acestei senţinţe Unicredit Bank Bucureşti a formulat apel care a făcut obiectul dosarului 
asociat 2899/62/2015/a25. 
 
Prin Decizia nr.1374/AP/09.10.2019 dispusă în dosarul mai sus-menţionat  Curtea de Apel Braşov a 
dispus: 
 
“Admite apelul declarat de creditoarea Unicredit Bank SA Bucureşti împotriva sentinţei civile 
nr.935/SIND/25.06.2019 pronunţate de Tribunalul Braşov – secţia a II-a civilă, contencios administrativ 
şi fiscal pe care o schimbă în tot în sensul că: 
Admite cererea creditoarei Unicredit Bank SA Bucureşti privind deschiderea procedurii de faliment a 
debitoarei SC Condmag SA şi trimite cauza judecătorului sindic. 



 2
Obligă intimata debitoare să plătească apelantei creditoare suma de 3.145,05 lei cheltuieli de 
judecată în apel.  
 
Definitivă.  
Pronunţată în condiţiile art. 396 alin.2 C.pr.civ. azi 9.10.2019.” 
 
Procesul de reorganizare demarat de Condmag SA este parte a programului de transformare iniţiat în 
urmă cu mai mulţi ani, având ca scop achitarea creanţelor. Prin concentrarea eforturilor am reuşit să ne 
îndeplinim programul de plăţi stabilit pentru anul I din Planul de reorganizare din sursele de venit 
aferente activităţii curente şi din deblocarea garanţiilor de bună execuţie şi am demarat plăţile aferente 
anului II din plan. 
Vom depune în continuare eforturi pentru rezolvarea situaţiilor intervenite în cursul procedurii, căutând 
soluţii viabile care să permită  realizarea cu succes a Planului de reorganizare. 
 
 
   ADMINISTRATOR SPECIAL 
   GHEORGHE CĂLBUREAN 


