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Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori - Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
Data raportului: 11.11.2016
Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, judetul Cluj
Tel/Fax: 0260/602.408
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 11.399.021,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat:
Potrivit hotărârii judecătorești 2238 din data de 09.11.2016, pronunțată de Tribunalul Specializat
Cluj în dosarul 1674/1285/2015 si publicata pe portalul instantelor de judecata (portal.just.ro) in
data de 10.11.2016, s-a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul
VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL impotriva CEMACON S.A. si obligarea acestuia din
urmă la plata sumei în cuantum de 300.000 euro echivalent în lei la cursul BNR de la data plăţii,
reprezentând onorariu de succes și plata sumei în cuantum de 17.136,50 lei cu titlu de cheltuieli
de judecată constând în taxă judiciară de timbru.
Litigiul a fost inițiat în anul 2015, având ca obiect plata unui onorariu de succes, in contextul
restructurării datoriilor CEMACON S.A. Precizam faptul ca neplata acestui onorariu de succes
a fost decisa de catre Consiliul de Administratie in baza unei opinii juridice specializate, iar
suma care face obiectul litigiului a fost provizionata inca din anul 2015 și reflectată în situatiile
financiare publicate de CEMACON S.A.
Consiliul de Administratie va analiza si va decide modalitatea de implementare a acestei decizii,
inclusiv oportunitatea promovării căii de atac in instanta, având dreptul de a depune apel în
termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.
Societatea mentionează faptul că suma disputată nu afectează lichiditatea și capacitatea
companiei de a-și desfășura activitatea în condiții normale, având în vedere că la data de
30.09.2016 CEMACON S.A. a raportat un disponibil bănesc in cuantum de 27.879.055 lei.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie
SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL
prin Dl. Stoleru Liviu-Ionel

