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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 privind emitenţii de instrumente financiare 

şi operaţiuni de piaţă 

Data raportului: 08.03.2023  

Denumirea societatii: VES.SA. 

Sediul societatii: Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, Nr.102, jud. Mureș 

Fax: 0265/778865 – 0265/779710 

Telefon: 0265/773840 

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: REGS, categoria Standard 

a BVB.   

 

Eveniment important de raportat:  

Deschiderea procedurii concordatului preventiv. 

 

Autoritatea judecătorească implicată: Tribunalul Specializat Mureș 

Nr. dosar instanță: 50/1371/2023 

Hotărârea: Încheiere nr. 26/C/2023 din 01.03.2023 

Identitatea administratorului concordatar numit: CITR Filiala Cluj SPRL 

Descrierea procedurii inițiate: Ves SA a apelat la procedura concordatului preventiv prevăzut de Legea 

nr. 85/2014 așa cum a fost ea modificată prin Legea nr. 216 din 14 iulie 2022 care a armonizat legea 

românească cu reglementările europene în materie. Obiectivul demersului de a apela la procedura 

concordatului preventiv este menținerea continuității actvității curente prin asigurarea capitalului de 

lucru pentru furnizorii curenți de materii prime, materiale, utilități.  

Descrierea planurilor propuse: Planul de restructurare va fi elaborat în termen de 60 zile de la data 

deschiderii procedurii concordatului preventiv urmând a fi depus la dosarul cauzei și comunicat 

creditorilor până la împlinirea acestui termen. 

Descrierea oricăror ordine sau măsuri în timpul procedurii: instanța de judecată, prin hotărârea 

adoptată a admis cererea Ves SA și a deschis procedura concordatului preventiv, a numit 

administratorul concordatar contractat de Ves SA, a dispus ebalorarea planului de restructurare în 

termen de 60 zile și a luat act că de la data deschiderii procedurii de concordat se suspendă de drept 

toate executările silite îndreptate împotriva debitoarei sau acestea nu încep, indiferent de natura 

creanţei, pe o perioadă de 4 luni. 

 

Președintele Directoratului  

Alexandru Fărcaș 


