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Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (ASF)
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă și a Legii nr. 24/2017 privind piața de capital.
Data raportului: 13.08.2020
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Denumirea societatii: VES S.A.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102
Telefon: 0365808884
E-mail: office@ves.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991
Capital social subscris si varsat: 19.908.308,90 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria
Standard.
Eveniment important de raportat:
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Mureș a aprobat Planul de restructurare a obligațiilor bugetare, înaintat de Ves S.A. în
conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 24.06.2021, urmând ca societatea să obțină o
reducere totală a obligațiilor bugetare în valoare de 5.014.088 lei.
Principalele facilități fiscale prevăzute de OG 6/2019 se referă la restructurarea obligațiilor
bugetare, prin aplicarea măsurilor privind amânarea în vederea anulării accesoriilor și
reducerii cu 50% a obligațiilor bugetare principale. În cazul Ves SA, se amână în vederea
anulării 50% din debitul principal restant, însumând 3.889.804 lei, precum și a contravalorii
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, respectiv 1.124.284 lei.
Totodată, în cadrul Planului de restructurare, societatea se angajează să achite către statul
român 50% din obligațiile bugetare principale, în valoare de 3.304.804 lei, eșalonat, pe o
perioadă de 6 ani, începând cu luna august 2022. Pe perioada cuprinsă între luna august 2021
și luna iulie 2022, inclusiv, se vor achita obligațiile curente la care se vor adăuga obligațiile
bugetare scadente în luna iunie și luna iulie 2021, respectiv obligațiile scadente între data
depunerii cererii de restructurare și data comunicării deciziei de aprobare a restructurării
potrivit OG nr. 6/2019.
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