










COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective 

SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII 
AN 2018 

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel) 

 

 

MODIFICARI SURVENITE IN ANUL 2018 LA CAPITALUL SOCIAL  

 

 

În data de 20.04.2018 Societatea COS TÂRGOVIŞTE S.A. a depus la Oficiul 

Registrului Comertului Dambovita cerere de radiere de la Oficiul Registrului Comerțului a 

mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015 privitoare la înregistrarea modificării actului constitutiv al 

COS TÂRGOVIŞTE S.A. cuprinse în act adițional nr. 1 din 18.03.2015, înscrisă în registrul 

comerțului la data de 25.03.2015 în baza rezoluției nr. 2438 din 25.03.2015, prin care a fost 

modificat actul constitutiv al societății, respectiv au fost modificate clauzele privind capitalul 

social al societății care a fost diminuat de la 172.125.307,50 lei la 6.885.012,30 lei, prin 

reducerea valorii nominale a acțiunilor la valoarea de 2,50 lei per acțiune la valoarea de 0,10 

lei per acțiune, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de participare la capitalul social ale 

fiecărui acționar. Modificarea actului constitutiv al societatii a operat în temeiul art. 95 alin. 

(7) și (8) ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, pe baza hotărârii executorii a 

judecătorului sindic de confirmare a planului de reorganizare a activității debitorului COS 

TÂRGOVIŞTE S.A. nr. 98 din 04.02.2014 pronunțată în dosarul 1906/120/2013, hotărâre 

care ulterior a fost desființată în faza de apel prin Decizia nr. 1493 din 10.11.2015, definitivă, 

pronunțată de Curtea de Apel Brașov în dosarul nr. 1906/120/2013/a43. Cererea a fost 

inaintata de Oficiul Registrului Comertului Dambovita catre Tribunalul Dambovita in 

vederea solutionarii, la termenul din data de 14.06.2018 în dosarul 1908/120/2018 aflat pe 

rolul Tribunalului Dâmbovița, prin Sentința civilă 713/14.06. 2018 instanța a dispus radierea 

din Registrul Comerțului a mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015 privind reducerea 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 per acțiune la valoarea de 

0,10 lei per acțiune, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de participare la capitalul social 

ale fiecărui acționar, menţiune înscrisă prin Rezoluţia nr. 2438/25.03.2015 pronunțată de 

Oficiul Registrului Comerțului în dosarul nr. 7944/2015.  

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a operat in data de 

28.09.2018 radierea mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015 urmare a rămânerii definitive a 

Sentinței civilă nr. 713 din 14.06.2018 în dosarul 1908/120/2018 aflat pe rolul Tribunalului 

Dâmbovița, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, prin care instanța a 

dispus radierea din Registrul Comerțului a mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015. Autoritatea de 

Supraveghere Financiară a emis Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare numărul 

AC-4709-1/17.10.2018, iar Depozitarul Central S.A. a înregistrat în data de 05.11.2018 în 

registrul acţionarilor societăţii COS TÂRGOVIŞTE S.A. revenirea capitalului social la 

valoarea de 172.125.307,50 lei. 

Astfel, la data de 31.12.2018, capitalul social al societății COS TÂRGOVIŞTE S.A. 

a revenit la valoarea de 172.125.307,50 lei, valoare nominală a unei acțiuni COS 

TÂRGOVIŞTE S.A. a revenit la valoarea de 2,50 lei/acțiune, numărul total de acțiuni emise 

de societate rămânînd de 68.850.123 acțiuni, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de 

participare la capitalul social deținută de fiecare acționar. 
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