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Data raportului : 15.09.2022
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: +4 0374188563
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: 6.885.012,30 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București
Evenimente importante de raportat :
Vă informăm că la dosarul de insolvență nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița,
creditorul chirografar Industria Sarmei Campia Turzii SA a depus cerere de deschidere a procedurii
falimentului debitoarei COS TÂRGOVIȘTE S.A., cererea fiind publicată în Buletinul Procedurilor de
Insolvență nr. 14123/6.09.2022. Așa cum am informat prin Raportul curent nr. 121/12.08.2022 la dosarul
de insolvență este depusă cerere de deschidere a procedurii falimentului debitoarei COS TÂRGOVIȘTE
S.A. și de creditorul Alphard Financial Corp., cererea urmând a fi pusă în discuție creditorilor la termenul
stabilit de instanță pentru data de 21.09.2022.
Poziția administratorului special și a administratorului judiciar față de aceste cereri de trecere la faliment a
societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. urmează a fi prezentată Comitetului creditorilor în cadrul procedurii
insolvenței. Astfel, urmare a valorificării cu întârziere a activului funcțional al COS TÂRGOVIȘTE S.A.,
conform Hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 05.11.2021 si 09.03.2022, prețul fiind încasat în data
de 11.03.2022, și implicit, întârzierea valorificării activelor neproductive, a acumulării de creanțe curente
suplimentare celor prevăzute in planul de reorganizare confirmat, în contextul pandemiei COVID, au putut
fi achitate conform programului de plați al Planului de reorganizare, confirmat prin Sentința 417 din
04.12.2019 pronunțată în dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, numai creanțele
salariale și creanțele bugetare. Au fost achitate integral creanțele curente către bugetul de stat, sunt în curs
de achitare creanțe curente din perioada de reorganizare prin plăți directe și contracte de dare in plata. Nu
au fost achitate creanțele chirografare conform programului de plați al Planului de reorganizare. Apreciem
că în condițiile în care nu a putut fi respectat programul de plăți pentru creanțele chirografare, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 sunt îndeplinite condițiile pentru intrarea societății în
faliment fiind incidente prevederile art. l07, alin. 1, lit. C, teza 1, din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenței, respectiv: "obligațiile de plată și celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condițiile
stipulate prin planul confirmat".

Așa cum am precizat și în cadrul Raportului curent nr. 121/12.08.2022, în aplicarea prevederilor art. 15
(2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, înregistrarea cererilor de intrare în faliment nu
suspendă continuarea activității debitorului, conform Planului de reorganizare confirmat, până când
judecătorul-sindic nu hotărăște asupra cererii, prin încheiere.
Vom asigura în continuare informațiile necesare.
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