Numar iesire Biofarm: 1435/01.11.2019
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 01.11.2019
Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO
Evenimente importante de raportat:
Litigii in care este implicata societatea
Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. informeaza actionarii asupra litigiilor de mai jos cu termene in luna Octombrie 2019:

DOSAR NR.
1
9756/3/2019
(fost 47535/3/2017)

PARTI
Romvent
Engineering –
Reclamant
Biofarm –
Parat

INSTANTA
Tribunalul
Municipiului
Bucuresti

STADIU
Apel

OBIECT
Actiune in
constatare
(reziliere
contracte)

OBSERVATII
Litigiul are ca obiect constatarea
rezilierii unor contracte incheiate intre
reclamant si Biofarm S.A., obligarea
Biofarm S.A. la plata sumei de
196.153,22 Euro (plus penalitati de
intarziere de 0,15% pe zi pana la
achitarea integrala a sumei) si
inscrierea ipotecii de rang I asupra
obiectivului Biofarm din Bucuresti, str.
Gura Badicului nr. 202-232.
Solutionat pe fond in favoarea Biofarm
S.A.

TERMEN DE JUDECATA CURENT
La termenul de judecata din 10.10.2019
instanta a amanat cauza pentru data de
07.11.2019
pentru
administrarea
probatoriului.

TERMEN DE
JUDECATA
URMATOR
07-11-2019

2

DOSAR NR.
9407/299/2017

PARTI
Romvent
Engineering –
Reclamant

INSTANTA
Judecatoria
Sector 3
Bucuresti

STADIU
Fond

OBIECT
Litigii cu
profesionistii
(plata
executie
lucrari)

OBSERVATII
Litigiul are ca obiect pretentii in valoare
de
54.413
lei
reprezentand
contravaloare lucrari considerate de
Reclamant
ca
fiind
executate
corespunzator, precum si dobanzi si
cheltuieli de judecata.

TERMEN DE JUDECATA CURENT
La termenul de judecata din
28.10.2019.2019, instanta de judecata
a dispus amanarea cauzei pentru data
de 13.01.2020, in vederea revenirii cu
adresa catre expert.

Tribunalul
Municipiului
Bucuresti

Fond

Litigii cu
profesionistii
(pretentii)

Litigiul are ca obiect pretentii fata de
subscrisa in valoare totala de 468.288
euro reprezentand: clauza penala
drepturi de autor, lucrari considerate
de Reclamant ca fiind neachitate,
lucrari suplimentare, precum si
incalcarea
acordului
de
confidentialitate, dobanzi si cheltuieli
de judecata.
Se mai solicita si anularea Autorizatiei
de constructie nr. 266 din 21.04.2017 si
a tuturor actelor si faptelor
subsecvente acesteia.

La termenul de judecata din 13.09.2019
instanta a amanat pronuntarea pentru
o data ulterioara privind exceptiile
ridicate de subscrisa (de disjungere a
dosarului pe necompetenta materiala).

Biofarm –
Parat
3

10873/3/2019

Romvent
Engineering –
Reclamant
Biofarm –
Parat
Neovent
Invest – Parat

Instanta a admis exceptiile si a disjuns
capetele de cerere dupa cum urmeaza:
Dosarul 10873/3/2019 (Secția a VI-a
civilă) instanța a acordat termen de
judecata la data de 08.11.2019.
Instanta se va pronunta privind:
- Obligarea Biofarm la plata sumei de
24.338 Euro plus TVA, plus daune
cominatorii în valoare de 0,15%/zi de
întârziere, reprezentând restul neachitat
aferent Contractului nr. 185/06.11.2013;
- Obligarea Biofarm la plata sumei de
230.000 Euro plus TVA plus dobânda
legală, reprezentând contravaloarea
unor lucrări suplimentare prestate de
Romvent;
- Obligarea Biofarm la plata sumei de
200.000 Euro reprezentând daune
materiale pentru pretinsa încălcare a
acordului de confidențialitate din art. 9
din Contractul nr. 15/06.11.2013.

TERMEN DE
JUDECATA
URMATOR
13-01-2020

08-11-2019

DOSAR NR.

PRESEDINTE C.A.
HREBENCIUC Andrei

PARTI

INSTANTA

STADIU

OBIECT

OBSERVATII

TERMEN DE JUDECATA CURENT
Dosarul 28900/3/2019 (Secția a III-a
civilă) instanța nu a acordat inca
termen de judecata.
Instanta se va pronunta privind:
- Obligarea Biofarm la plata sumei de
13.950 Euro fără TVA plus dobânda
legală
aferentă
acestei
sume,
reprezentând clauza penală aferentă
unei pretinse încălcări de către Biofarm a
drepturilor de autor ale reclamantei
Romvent, conform art. 8.3 din Contractul
nr. 185/06.11.2013;
- Obligarea în solidar a pârâtelor
Biofarm și Neovent la plata sumei de
300.000 Euro cu titlu de daune
materiale și morale pentru lezarea
drepturilor de autor ale reclamantei
Romvent.
Dosarul 28902/3/2019 (Secția a II-a de
contencios administrativ și fiscal)
instanța nu a acordat inca termen de
judecata.
Instanta se va pronunta privind:
- Anularea Autorizației de construcție
nr. 266/21.04.2017 și a tuturor actelor
subsecvente acesteia și desființarea
tuturor lucrărilor efectuate în afara
autorizației.

TERMEN DE
JUDECATA
URMATOR
-

-

