Procedura de Concordat preventiv al Vivre Deco SA
Ultimul update: 16.11.2022

Sumar:
●
●
●

8 Sep 2022: Data de deschidere a procedurii concordatului preventiv conform Legii
nr.85/2014 actualizata cu Legea nr. 216/2022.
7 Noiembrie 2022: Data depunere Plan de restructurare (“Planul”) - planul se poate
consulta aici ( https://s1.vivre.eu/assets/pwc/Plan_Restructurare_Ro.pdf )
5 Decembrie 2022: Data limita de exprimare vot de către creditori asupra Planului

Status:
●
●
●

Perioada de comunicare a Planului către toți creditorii
Actualizare lista creditorilor deținători de obligațiuni, în urma suspendării de la
tranzactionare pe BVB în data de 10 Noiembrie 2022
Perioada de exprimare a votului de către creditori

Pași următori:
●
●
●

Actualizare Plan de restructurare și anexe la acesta conform listei finale a creditorilor
deținători de obligațiuni
Depunere la Tribunal Planul de restructurare și anexele la acesta actualizate
Formulare cerere Omologare Plan de restructurare dacă se strang voturile de aprobare
necesare conform prevederilor Legii nr. 85/2014

Principalele atribuții ale administratorului concordatar:
●
●
●

●
●
●
●
●

întocmeşte raportul privind starea de dificultate a debitorului, lista creanţelor şi lista
creanţelor în litigiu;
elaborează sau, după caz, asistă debitorul în elaborarea planului de restructurare;
asistă debitorul sau, la cererea acestuia, negociază planul de restructurare şi face
demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor şi creditori
ori între creditori;
poate solicita judecătorului-sindic verificarea legalităţii constituirii categoriilor şi
subcategoriilor de creanţe;
convoacă, dacă este cazul, şedinţe colective ale creditorilor titulari ai unor creanţe
afectate şi întocmeşte procesul-verbal al acestora;
supraveghează îndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitor prin planul de
restructurare;
întocmeşte, depune la dosarul cauzei şi transmite creditorilor afectaţi rapoarte
trimestriale asupra activităţii sale şi a debitorului;
monitorizează şi, dacă este cazul, asistă debitorul la implementarea planului de
restructurare prin orice acţiuni prevăzute prin acesta sau care sunt necesare în vederea

●
●

realizării planului, cum ar fi: măsuri operaţionale, valorificare de active, valorificarea
întreprinderii sau a unei părţi din aceasta ca ansamblu independent;
solicită instanţei închiderea procedurii concordatului preventiv;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul capitol, instituite prin planul de
restructurare ori stabilite de judecătorul-sindic.

Nota:
*În timpul perioadei de concordat Societatea păstrează dreptul de administrare
**Acest document va fi actualizat pe masura ce apar noi informații și pentru a asigura o comunicare transparentă.

