
 

 

 

Nr. Înreg: 0130/ 79 / 22.07.2021 
 
 

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

RAPORT CURENT 

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 ȘI LEGEA 24/2017 
 

Data raportului : 22.07.2021 

Denumirea entității emitente: COS TÂRGOVIŞTE S.A. - societate în reorganizare judiciară, in 

judicial reorganisation, en redressement 
Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița 

Număr de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097 

Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720 

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J15/284/1991 

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17 

Capital social subscris şi vărsat: 172.125.307,50 lei  

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București - 

tranzacționarea acțiunilor a fost suspendată începând cu data de 01.07.2021 urmare a sentinței 

204/30.06.2021 pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 1906/120/2013 prin care judecătorul 

sindic a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei COS Târgoviște SA 

 

Evenimente importante de raportat : 

Vă informăm că prin Încheierea din data de 20.07.2021 din dosarul 442/42/2021, Curtea de 

Apel Ploiesti a dispus suspendarea provizorie a executării sentinţei nr. 204/30.06.2021 

pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 1906/120/2013 (sentință prin care 

judecătorul sindic a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei COS Târgoviște SA), 

până la soluţionarea cererii de suspendare formulate în cadrul apelurilor declarate împotriva 

sentinţei. 

La Tribunalul Dâmboviţa au fost înregistate în data de de 06.07.2021 şi 07.07.2021 apelurile 

declarate împotriva Sentinţei nr 204/30.06.2021 de COS Târgovişte S.A., reprezentat prin 

administrator judiciar Maestro SPRL Filiala Bucureşti, cât şi apelul declarat de COS Târgovişte 

S.A., reprezentat prin administrator special, iar în data de 13.07.2021 a fost înregistrat apelul 

declarat de creditorul Alphard Financial Corp. Prin apelurile declarate de societate reprezentată 

prin administrator judiciar şi administrator special s-a solicitat şi suspendarea hotărârii atacate 

până la soluţionarea căii de atac. Precizăm că pentru cererile de apel formulate și cererile de 

suspendare formulate în cadrul acestora, până la această dată nu au fost stabilite termenele de 

judecată. 

Vom asigura în continuare informațiile necesare. 
 

 

Administrator Special, 

SHVEDAKOV OLEG 

 


