
 

 

Numar iesire Biofarm: 457/22.03.2019 
RAPORT CURENT 

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 
Data Raportului: 22.03.2019 

 
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 martie 2019:  
 

 

DOSAR NR. PARTI INSTANTA STADIU OBIECT OBSERVATII 

 
 

TERMEN DE JUDECATA CURENT 

TERMEN DE 
JUDECATA 
URMATOR 

1 

30962/3/2016 

Romvent 
Engineering - 
Debitor 
Biofarm – Creditor 

Tribunalul 
Bucuresti Fond 

Procedura 
insolventei 

Biofarm S.A. este inscrisa in 
tabelul creantelor debitoarei 
cu suma de 1.167.346 lei, fiind 
creditor chirografar.  

La termenul de judecata din 07.02.2019 instanta 
de judecata a amanat cauza pentru data de 
09.05.2019 pentru continuarea planului de 
reorganizare. 
 

09-05-2019 

2 

32202/3/2018 

Servelectro Integral 
S.R.L.- Debitor 
Biofarm – Creditor 

Tribunalul 
Municipiului 
Bucuresti Fond 

Procedura 
insolventei 

Biofarm S.A. este inscrisa in 
tabelul creantelor debitoarei 
cu suma de 333.739 lei, fiind 
creditor chirografar.  

La termenul de judecata din 01.03.2019 instanta 
de judecata a amanat cauza pentru data de 
21.06.2019, având în vedere că prin hotărârea 
Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul 
Tribunalului Bucureşti din data de 27.02.2019 s-
a dispus amânarea, în intervalul 28.02.2019 – 
07.03.2019, a dosarelor aflate pe rolul 
completelor de judecată, cu excepţia cauzelor 
urgente. 

21-06-2019 



 

 

 

DOSAR NR. PARTI INSTANTA STADIU OBIECT OBSERVATII 

 
 

TERMEN DE JUDECATA CURENT 

TERMEN DE 
JUDECATA 
URMATOR 

3 

9407/299/2017 

Romvent 
Engineering - 
Reclamant 
Biofarm – Parat 

Judecatoria 
Sector 3 
Bucuresti Fond 

Litigii cu 
profesionistii 
(plata 
executie 
lucrari) 

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.  

La termenul de judecata din 11.03.2019, 
instanta de judecata a dispus amanarea cauzei 
pentru data de 08.04.2019, pentru a se lua la 
cunostinta de continutul raportului de expertiza. 

08-04-2019 

4 

597/1371/2017 

Farmacordis 
Warehouse S.R.L. - 
Debitor 
Biofarm – Creditor 

Tribunalul 
Specializat 
Mures Fond 

Procedura 
insolventei 

Biofarm S.A. este inscrisa in 
tabelul creantelor debitoarei 
cu suma de 656.506,18 lei, 
fiind creditor chirografar.  

La termenul din 14.03.2019 instanta de judecata 
a stabilit in sarcina lichidatorului judiciar sarcini 
si obligaţii procesuale de care acesta va lua 
cunostinta de pe portalul instanţei. 
In temeiul art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei si 
de insolventa, pentru a analiza si a se pronunţa 
asupra stadiului continuarii procedurii, 
judecatorul-sindic stabileste termen 
administrativ de control la data de 19.09.2019. 

19-09-2019 

5 

17619/3/2015 

A&G Med Trading 
S.R.L.- Debitor 
Biofarm – Creditor 

Tribunalul 
Municipiului 
Bucuresti Fond 

Procedura 
insolventei 

Biofarm S.A. este inscrisa in 
tabelul creantelor debitoarei 
cu suma de 10.507.522,28 lei, 
fiind creditor chirografar.  

La termenul de judecata din 21.03.2019 instanta 
de judecata a amanat cauza pentru data de 
19.09.2019 pentru continuarea procedurii. 

19-09-2019 

 
 
PRESEDINTE C.A.   
HREBENCIUC Andrei  
 
 
 
 
 
 
 


