Nr.

475 /15.09.2022
CĂTRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 15.09.2022
Denumirea emitentului: COS TÂRGOVIŞTE S.A. - Societate în reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement
Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița
Număr de telefon/fax: +4 0374188563
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului : RO 913720
Număr de ordine în registrul comerțului: J15/284/1991
Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17
Capital social subscris și 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor
Financiare numărul AC-5626-1/12.09.2022, transmis societății în format scan prin adresa ASF nr. SI DG
15842/13.09.2022 înregistrată la societate în data de 14.09.2022, aferent operațiunii de reducere a
capitalului social al societății COS TÂRGOVIŞTE S.A. de la 172.125.307,50 lei la 6.885.012,30 lei prin
reducerea valorii nominale a acțiunilor de la valoarea de 2,50 lei/acțiune la valoarea de 0,10 lei/acțiune în
conformitate cu prevederile Capitolului 7, pct. 7.1. "Măsuri de reorganizare", Măsura 6 "Reducerea
capitalului social în scopul acoperirii pierderilor în conformitate cu prevederile art. 95 din Legea nr.
85/2006” din Planul de reorganizare a activității debitoarei COS TÂRGOVIŞTE S.A. propus de creditoarea
ALPHARD FINANCIAL CORP., aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 24.10.2019 și confirmat de
judecătorul sindic în data de 04.12.2019 în dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Dâmbovița.
Astfel, noua valoare nominală a unei acțiuni COS TÂRGOVIŞTE S.A. este de 0,10 lei/acțiune, numărul
total de acțiuni emise de societate rămâne de 68.850.123 acțiuni, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de
participare la capitalul social deținută de fiecare acționar.
Societatea a demarat demersurile necesare pentru înregistrarea operațiunii în evidențele Depozitarului
Central.
Transmitem anexat Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare numărul AC-5626-1/12.09.2022.
Administrator Special,
Shvedakov Oleg

Administrator judiciar,
MAESTRO S.P.R.L. – FILIALA BUCURESTI
prin reprezentant permanent Anca Cristina Sîrbu

