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RAPORT CURENT
Întocmit în baza art. 114, alin. (1) din Legea nr. 24/2017

Data raportului : 06.05.2019
Denumire entitate emitentă : SC VES SA
Sediul social : Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Sighisoara
Telefon / fax : 0365/808 884
Cod unic de înregistrare la ORC : J26/2/1991
Număr de ordine la Oficiul Registrului Comertului : RO 1223604
Capital social subscris și vărsat : 1.881.719 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori
București.
I.

Evenimente importante de raportat

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind informațiile cu
caracter privilegiat, informăm acționarii societății că, societatea OVT LOGISTICZENTRUM a
înregistrat la Tribunalul Specializat Mureș dosarul nr.51 /1371/2019, care are ca obiect
procedura insolvenței împotriva debitorului VES S.A.
Tip solutie: Respins ca urmare a admiterii contestaţiei
Solutia pe scurt: Admite contestatia formulată de debitoarea VES SA, cu sediul în Sighisoara,
str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mures sub
nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604 împotriva cererii de deschidere a procedurii de
insolventă fată de debitoare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de creditoarea
OVT Logisticzentrum SRL, cu sediul în Dumbrăvita, str. Ardeal, nr. 2, jud. Timis, înregistrată
la ORC de pe lângă Tribunalul Timis sub nr. J35/219/2011, având CUI RO 14875839, de
deschidere a procedurii de insolventă fată de debitoarea VES SA. Obligă creditoarea
Logisticzentrum SRL la plata către debitoarea VES SA a cheltuielilor de judecată în cuantum
de 400 lei reprezentând taxă judiciară de timbru si cheltuieli de transport. Respinge cererea
debitoarei de obligare a creditoarei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu
avocatial. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel va fi
depusă la Tribunalul Specializat Mures. Pronunţată în conformitate cu prevederile art. 396
al. 2 Cod procedură civilă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei
instanţei, în data de 03 mai 2019.
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